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Beliko tik savaitė iki An
trojo Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo.

Kiekvienas išrinktasis Suva- 
žiaviman atstovas dabar tik 
tegalvoja, kaip jis važiuos ir 
kuo jis prisidės Suvažiavimui 
sėkmingesnių padaryti.

Pittsburghiečiai, be abejo, 
galvoja, kaip jie atstovus pri
ims.

Tenka priminti, jog Pitts
burgh o istorijoje bus pirmas 
tokis suvažiavimas!

Jei tik visi kreipsime atitin
kamo dėmesio, tai Suvažiavi
mas bus šimtu nuošimčių 
sėkmingas.

pa

kili trauki-

beje, skris

delegacijos 
ir kalbeto-

Dauguma brooklyniečių de
legatų Suvažiaviman važiuos 
specialiu autobusu. Kiti auto
mobiliais, o dar 
niais.

Viena delegatė, 
lėktuvu.

Tūli Chicagos 
nariai, dainininkai 
jai, važiuodami Pittsburghan, 
sustos Clevelande ir ten ket
virtadienį duos koncertą ir sa
kys kalbas. Kiti tiesiai maus 
i Pittsburghą.

Kaip bus, kaip nebus, bet 
visais keliais važiuosime Pitts
burghan.

New Yorko Timeso kores
pondentas Belgrade, Sam Po
pe Brewster, rašydamas apie 
Jugoslavijos rinkimus, pareiš
kia :

“Drąsiai galima sakyti, kad 
šitie rinkimai buvo teisingiau
si Jugoslavijos istorijoje...’’

Kaip šį pasakymą prarys yą, Indonezijos didmiestį ir 
Chicagos menševikų galvočius, uostą, Javos saloje. Indone- 

- sunku ir beįsivaizduoti. ižai kietai ginasi, ir anglai
★ ★ ★ | su Savo indusų kariuomene

mažai ką telaimėjo per die
ną.

Anglų lėktuvai bombarda
vo ir apšaudė indonezų už
imtus valdžios rūmus, teis- 
mabutį ir kitus pastatus Su- 
rabayos viduryje. Anglų ka
ro laivų patrankos degina 
miestą gaisriniais sviedi
niais. Žūsta daug civilių.

Naujasis Indonezijos res
publikos premjeras Sjahrir 
sakė, kad jis derėsis su ho- 
landais dėlei Indonezijos ne
priklausomybės. Radijas 
pranešė, kad jis vyks į Su
rabaya.

ministeris 
“parduoti 
Amerikos

Kalbėdamas Jungt. Valstijų 
kongrese, Anglijos 
pirm. Attlee siekėsi 
savo socializmą” 
reakcininkams.

Dėl to jo kalba buvo skys
ta, aiškiai parodanti, jog At- 

* ' tlee su Bevinu įves Anglijon 
tokį socializmą, kokį Ebertas 
įvedė Vokietijon.

Klausant jo kalbos, man 
prisiminė vienas anekdotas.

Londono konferencijos me
tu tarp Bevino ir Molotovo ki
lo karštų ginčų. Bevinas ši
taip didžiavosi:

—Tamsta, pone, 
kad aš atstovauju 
darbininkus.

—Ne aš, bet jūs
šote! — atrėžė Molotovas.

Bevinas ir jo bičiuliai, esą 
Anglijos valdžioje, atstovau
ja: formaliai — darbininkus, 
faktinai — Britanijos impe
rialistus. Tai byloja ne tik At- 
tlee’io, Bevino ir jų kitų kal
bos; tai liudija darbai.

Štai, Indonezijoje britų ka
riuomene 
tančius to 
kovojančių 
laisves!. . .

pamiršote, 
Britanijos

tai pamir

jau išskerdė tūks- 
krašto patrijotų, 
dėl Indonezijos

‘Darbinin- 
rašo, būk

Vienas kunigų 
ko” bendradarbis
Tarybų Sąjungos piliečiams, 
gyvenantiems Jungt.

• se, uždrausta skaityti 
kia spauda. Girdi:

“Tarp Amerikos
Čių, Rusijos 
šalyje leista
rusų dienraštis 
los,” “Daily Worker, 
Yorke išeinąs 
M.” (“D-kas,’

Valstijo- 
bent ko-

laikraš- 
piliečiams šioje 
saugiai skaityti 

Russky Go- 
ir New

tabloid’as “P. 
lapkr. 6 d.).

žinoma, tai eilinis katalikų 
laikraščio melas. Aš pats pa
žįstu eilę Tarybų Sąjungos pi
liečių, gyvenančių šioje šalyje, 
kurie skaito kas jiems tik pa
kliūva po ranka. Kitaip ir bū
ti negali.

Man dar vis neaišku, kodėl 
Švento Juozapo sąjungos laik
raštis rašo nei du, nei vieną.

k Stamford, Conn. —- Poli
cija užpuolė Yale and Tow
ne streiko pikietininkus.

i

Anglų Kariuomenė Šaudo 
Palestinos Žydus; Bent

1 Nušautas, 70 Sužeista
Palestinos Žydai Streikavo ir Demonstravo prieš Angliją;

Padegiojo Angly Įstaigas; Arabai Išstoja prieš Žydus
Jeruzalė, lapkr. 15. — 

Anglų kariuomenė ir polici
ja vėl šaudė į žydų minią, 
demonstruojančią prieš An
gliją. Sužeista dar keli tu
zinai žmonių, trys gal mir
tinai.

Diena pirmiau Palestinos 
žydai 12 valandų streikavo, 
protestuodami, kad Anglija 
nusprendė tiktai su arabų 
sutikimu įleist ne daugiau

Anglijos Bombinin- 
kai ir Karo Laivai 
Tebežudo Indonezus

Batavia, lapkr. 15. —Jau 
šešta diena, kai Anglijos 
karo laivai, bombanešiai ir 
tankai pila ugnį į Suraba-

Perlu Uosto Užpuolimo 
Tyrinėjimas

Washington, lapkr. 15. — 
Bendra senato ir kongreso 
atstovų rūmo komisija pra
dėjo tyrinėti įvykius, suriš
tus su japonų užpuolimu 
prieš Perlų Uostą.

Velionio prez. Roosevelto 
priešai paskleidė gandus, 
kad jis, girdi, iš anksto ži
nojęs, jog japonai užpuls a- 
merikonus Perlų Uoste.

Londono žydai taip pat 
demonstravo prieš anglų 
valdžios nutarimą varžyti 
žydų įleidimą į Palestiną 
taip, kaip ir iki šiol.

ŠAUNI TARYBINES LIETUVOS MUZIKOS IR DAINŲ ŠVENTE
Rašo A. Gricius, valdinio 

Lietuvos Meno Komiteto 
direktoriaus padėjėjas:

Praeitą vasarą Vilniuj į- 
vyko ilga ir įvairi muzikos 
šventė. Jos programoje da
lyvavo penkios dainų ir mu
zikos grupės, be to, dar ir 
solistai.

“Geležinis Fondas”
Iki 1940 metų Lietuvoj 

buvo nepajudintas “geležiu, 
fondas” muzikalių veikalų, 
kuriuos pagamino geriausi 
lietuvių kompozitoriai. Tie 

kaip 1,500 žydų per mėnesį 
į Palestiną apsigyventi. Jie 
taip pat demonstravo prieš 
Anglijos,premjero Attlee’o 
susitarimą su prez. Truma- 
nu.— Jiedu susitarė įsteigt 
tyrinėjimų komisiją kas 
liečia Europos žydų priėmi
mą į Palestiną, pervest ją į 
Jungt. Tautų globą ir galų 
gale įsteigt Palestinoj savi- 
valdišką arabų ir žydų val
stybę, o ne vien tik žydų.

Žydai Tel Aviv mieste pa
degė tris valdinius anglų 
namus ir išbeldė pašto lan
gus. Jie kėlė riaušes prieš 
anglus Haifoj, Jeruzalėj ir 
kituose Palestinos miestuo
se. Susikirtimuose per die
ną 1 asmuo užmuštas ir 70 
sužeista. Žydai, be kitko, 
apdaužė 20 anglų policinin
ku, v

Arabu vadai, iš antros 
pusės, ėmė aštriai reikalaut, 
kad Anglija visai neleistų 
žydų į Palestiną.

NAUJOJI INDONEZŲ VALDŽIA GLAUDŽIAI 
SUSIRIŠUS SU GYVENTOJŲ MASĖMIS

Sydney. — Naujoji Javos 
ir kitų Indonezijos salų res
publikinė valdžia turi arti
mesnių ryšių su valstie
čiais, darbininkais ir ama
tininkais, negu buvusioji 
Soekarno-Hattos valdžia.

MASKVA REIKALAUJA 
BENDROS KONTRO

LĖS JAPONIJAI
Washington. — Sovietų 

Sąjungos užsienio reikalų 
komisaras Molotovas pakar
tojo reikalavimą sudaryti 
bendrą didžiųjų talkininkų 
kontrolę Japonijai. Sovietai 
sako, jog Amerika, Sovietų 
Sąjunga, Anglija ir Chinija 
privalo vienbalsiai spręsti 
pamatinius Japonijos tvar
kymo dalykus..

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė nesutinka su Sovietų 
reikalavimu. Nes bendroji 
talkininkų kontrolė suma
žintų generolo MacArthuro 
galią, o antra, tai girdi, ne
siseka bendra vienbalsė 
talkininkų kontrolė Vokieti
joj- 

veikalai buvo laikomi per
daug sudėtingais, todėl ir 
neperstatyti visuomenei, 
kol. Smetona viešpatavo. 
Lietuva tada neturėjo jokio 
profesionalio choro.
Pirmasis Muzikos Iškilmės 

Koncertas
Pirmajame muzikai, šven

tės koncerte Valstybinės 
Filharmonijos Choras dai
navo ir vaidino kūrinius iš 
vadinamo geležinio fondo: 
kompozitoriaus Šimkaus

GENERAL MOTORS
PALEIDO TŪKSTAN
ČIUS DARBININKU

GeneralFlint, Mich.
Motors Buick ir Fisher Bo
dy fabrikai paleido 3,500 
darbininkų. Pranešama, 
kad šiomis dienomis jie pa
siųs namo .dar apie 5,000 
darbininkų. Tai savotiškas 
samdytojų lokautas prieš 
gręsiantį visuotiną streiką. 
CIO unija užgyrė tą streiką 
prieš General Motors visoj 
šalyj. Streikas gal įvyks ki
tą savaitę, jeigu General 
Motors tuo tarpu nesutiks 
tinkamai pakelt darbinin
kam algą.

KAIRIŲJŲ LAIMĖJIMAS 
ŠVEICARIJOJE

London — Genevos mies
to tarybos rinkimuose Švei
carijos Darbo Partija, Ko
munistų Partija ir kairieji 
socialistai, išbraukti iš So
cialistų Partijos, išvien sta
tė savo kandidatus ir laimė
jo 36 vietas miesto tarybo
je. Tatai sudaro tarybos 
daugumą.

Surabaya gina 15,000 in- 
donezų nuo anglų.

Soekarno, tiesa, tebelaiko- | jėgas. Jie atsimena, kaip 
Graikijos partizanai padarė 
klaidą, kad nepriėmė pa
liaubų, per kurias būtų ga
lėję sustiprėti pirma, negu 
anglai su didelėmis jėgomis 
įsiveržė į Graikiją.

mas Indonezijos preziden
tu, bet tikroji vyriausybė 
jau rankose premjero Sja- 
hriro ir jo ministerių kabi
neto.

Sjahrir, baigęs h olandų 
universitetą advokatas, bu
vo 1932 metais išrinktas 
Indonezijos Rankpelnių Są
jungos pirmininku ir para
še pažangią knygą apie dar
bininkų judėjimą tame kra
šte. Rolandų valdžia 1935 
m. jį areštavo ir įkalino 
pragarinėje Tahan Merah 
stovykloj Naujojoj Guine- 
joj.

Naujasis Indonezijos ži
nių ministeris Sjarif ud 
Din yra pažangus socialis
tas; finansų ministeris Ko- 
lopageng ėjo mokslą Holan- 
dijoj ir dirbo Europos ang- 
liakasyklose. Dauguma kitų 
ministerių taip pat yra pa
lankūs darbininkų judėji
mui žmonės.

Sjahriro valdžia linkusi 
tartis su Holandija ir Angli
ja dėlei kruvinos kovos ap- 
stabdymo. Nes paliaubos 
duotų galimybę Indonezijos 
patrijotam sustiprinti savo

“Snaudžią Miškai” ir “Pa
vasaris”. (Stasys Šimkus 
žuvo vokiečių okupacijos 
metu.) Šiame koncerte Fil
harmonijos Choras taip pat 
sudainavo - suvaidino Sas
nausko “Mano Mergelė”; I. 
Gruodžio, Tarybinės Lietu
vos garbės artisto, “Žve
jai”; I. Žilevičiaus “Dar 
Palūkėk”; Guda vičiaus 
“Šiapus Ežero”; Kačinsko 
“Kur Žaliuoja Miškai” ir 
“Pjovėjas.”

Valstybinės Filharmoni-

Amerikines Patrankos Saugo CHINU KOMUNISTAI
GALI UŽVALDYT 

MANDŽURIJįChiango Kariuomenę Nuo 
Chinų Komunistų

Ginkluoti Japonai Sustatyti Apgint Chinų Tautininkų 
Geležinkeli, Naudojamą prieš Chinų Komunistus

Chungking, Chinija. — 
Jungt. Valstijų laivai iš
laipino dar daug tūkstančių 
Chiang Kai-sheko kariuo
menės į Tsingtao, Shantun
go pussalio uostą. Amerikos 
laivų patrankos saugo iške
liamus krantan Chiango 
tautininkus, ginkluotus a- 
merikiniais kulkosvaidžiais, 
skystosios ugnies švirkštu- 
vais ir rakietiniais šautu
vais.. Pačiame Tsingtao uo
stamiestyje yra 12,000 A- 
merikos marininkų.

Ginkluota japonų kariuo
menė sustatyta saugoti nuo 
chinų komunistų geležinke
lį, einantį per pietinę Shan
tungo pussalio dalį į Tsinan 
miestą. Chinų komunistų 
kariuomenė iš sausumos 
pusės yra visai apsupus 
Tsingtao uostą. Komunistų

I valdyboje tebėra visas pus- 
salis, apart Tsingtao. Šia
me pussalyje jie turi ir ke
turias lėktuvų aikštes, ku-

ŠVEICARU VALDŽIA 
GLOBOJO HITLERI

NINKU TURTUS
Washington. — Senatinė 

komisija, vadovaujama se
natoriaus Kilgore’o, paskel
bė, kad Šveicarijos valdžia 
ir bankai priėmė ir slėpė 
nacių įgabenamą auksą ir 
kitus turtus, išplėštus iš 
svetimų kraštų. Tatai paro
do sučiuptas susirašinėji
mas tarp buvusio Vokieti
jos valstybės banko pirmi
ninko Funko ir jo vice-pir- 
mininko Emilio Puhl’io. Su 
Šveicarijos valdžios žinia 
tie nacių turtai buvo per
siunčiami ir į kitus “bepu- 
siškus” kraštus. Tuomi 
Šveicarija laužė pasižadėji
mą užblokuot įgabentus * į 
ją hitlerininkų turtus.

jos Choras, vadovaujamas 
A. Ilčuko, puikiai dainavo 
ir vaidino.

Kiti Muzikos šventes 
Koncertai

Antrojoj muzikalės šven
tės programoj pasižymėjo 
valstybinis trio — smuiki
ninkai I. Livontas, L Tari- 
čius ir pianistas B. Dvario
nas, valstybinės Kauno 
Konservatorijos . profeso
rius. Jie grojo Haydno, Bee- 
thoveno ir Arenskio kom-
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rias patys atėmė iš japonų.
Chinų komunistų vadai 

ketina gint Shantungo pus- 
salį nuo vidurinės Chinijos 
valdovo Chiang Kai-sheko, 
bet jie stengiasi išvengt su
sikirtimo su amerikonais.

Washington. — Rugsėjo 
men. buvo paleista 1,500,000 
darbininkų ir tik po 43 iš 
tūkstančio tegavo naujus 
darbus.

So vretu Mokslinin
kai Padarė Svarbų

Atominį Atradimą
Maskva1. — Sovietiniai 

laikraščiai paskelbė, jog 
profesorius Petras Kapitza 
ir kiti Sovietų mokslininkai 
sėkmingai skaldė švino ato
mus. Bombarduoti švinui 
jie panaudojo kosmiškus 
(visatinius) spindulius. Ta
po priskaldyta gana daug 
švino branduolių protonų. 
Tatai jie padarė, be tęsdami 
kosmiškųjų spindulių tyri
mus Alagoez kalne, Sovieti
nėje Armėnijos respubliko
je.

(Kiti talkininkiški kraš
tai iki šiol nieko nesakė, ar 
juose buvo daroma bandy
mai skaldyt švino atomus ir 
panaudoti jų jėgą. Tačiaus 
suprantama, jog iš švino a- 
tomų galima būtų gaut įva- 
lias atominės jėgos bom
boms arba civiliams reika
lams.)

Amerikos Tankai Lin
kui Mandžurijos

Chungking, lapkr. 15. — 
Chinų kęmunistai sako, jog 
100 Amerikos tankų iš ■ 
Tientsino, Chinijos uosta
miesčio, skubotai važiuoja 
linkui Mandžurijos sienos. 
Šie tankai būsią panaudoti 
prieš chinų komunistinę ka
riuomenę, kuri gina Man
džurijos rubežių nuo Chi
ang Kai-sheko tautininkų.

Japonijoj surasta kūnai 
dar septynių Amerikos la
kūnų, kuriuos japonai nu
žudė.

pozicijas. •
Muzikos iškilmėje Tary

binės Lietuvos Simfonijos 
Orkestras, vadovaujamas 
profesoriaus M. Štainmano, 
tarp kitko, sugrojo Čaikov
skio Ketvirtąją simfoniją, 
didvyrišką jo overtiurą 
“1812” ir arijas iš Čaikovs
kio operų ‘Eugenius Onegi
nas’ ’ir “Vynų Pana.” Kip
ras Petrauskas, Tarybinės 
Lietuvos liaudies artistas, 
su gražiu pasižymėjimu

(Tąsa 5-me pusi.)

Chungking. — Galimas 
daiktas, jog chinų komuni
stai užvaldys visą Mandžu- 
riją, didžiulį kraštą su 38 
milionais gyventojų. Komu
nistai pasiryžę nepraleisti 
Chiang Kai-sheko vidurin. 
Chinijos kariuomenės į 
Mandžuriją. Chinų komuni
stai yra įsitvirtinę šiaurinė
je Chinijoje, greta Mandžu
rijos. Jie taip pat yra ap
valę nuo japonų ir užėmę 
svarbiausias dalis Suiyua- 
no, Chaharo ir 8 kitų pro
vincijų. Taigi komunistai 
valdo ketvirtadalį Chinijos 
žemės.

i EISENHOWER Už VER- 
' STINĄ KARINI JAUNUO

LIŲ LAVINIMĄ
Washington, lapkr. 15.— 

Generolas Eisenhower ra
gino kongresinę komisiją 
užgirt prez. Trumano su
manymą, kuris reikalauja 
verstinai imt jaunuolius į 
karinį lavinimą vieniems 
metams.

H
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DERYBOS SU AUTOMO
BILIŲ FABRIKANTAIS
Washington. — CIO Au

tomobilių Darbininkų Unija 
panaujino derybas su Gene
ral Motors ir Chryslerio 
automobilių korporacijomis
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Mirčia Bus Baudžia
mi Žydai Palestinoje

Už Ginklu Laikymą
Jeruzalė, lapkr. 15. —Ne

oficialiai pranešama, jog 
anglų policija, beslopindama 
žydus riaušininkus Palesti
noje, nušovė dar tris asme
nis. Anglų komisionierius 
Shaw grūmoja mirčia bau
sti žydus, pas kuriuos bus 
rasta šaunamųjų ginklų.

i
.v

Trumano Attlee’o Pa
reiškimas dėl Atom- 
bombos Kontroliavimo 1•i

Washington, lapkr. 15. — 
Prez. Trumanas, Angli

jos premjeras Attlee ir Ka
nados ministeris pirminin
kas King susitarė, kad tie 
trys kraštai šiuo tarpu lai
kys slaptybėje, kaip padir
bama atominė bomba. Bet 
jeigu kitos šalys (ypač So
vietų Sąjunga) sutiks per
duoti slaptus karinius savo 
išradimus ir išpildys tam 
tikras sąlygas), tuomet A- 
merika, Anglija ir Kanada 
galės perleisti atominės 
bombos sekretą į Jungtinių 
Tautų komisijos globą.

(Pirmiau pranešta, kad 
Sovietų Sąjunga turi pirma 
parodyt Jungtinėms Valsti
joms ir Anglijai savo politi
nius ir ekonominius tikslus 
ir atidengt joms karines 
Sovietų galimybes, o tik ta
da Amerika- ir Anglija 
spręs, ar pervesti atom- 
bombą į Jungtinių Tautų 
žinybą.)
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Sovietą Sąjunga Sparčiai Atstato 
Priešo Sugriautas Sritis

Mr. C. L. Sulzberger įdomių žinių pa
teikė iš Maskvos apie Sovietų Sąjungos 
atsteigimą tų sričių, kurias hitlerininkai 
labai sunaikino. Jis rašo, kad pereitą 
mėnesį Sovietų Sąjunga jau pagamino 
ant 14% daugiau žibalo, kaip mėnesis 
atgal, daugiau 20 nuošimčių anglies ir 
10 nuošimčių plieno.

Kainos ant gyvenimo reikmenų spar
čiai mušamos žemyn. Baigiama pravesti 
gazo ryna į Maskvą. Į metus laiko elek
trifikavo 12,500 mylių gelžkelių. Pilnai 
atbudavota gelžkelių tokios linijos, kaip 
susisiekimas su Donbasu, Krivoj Rog ir 
anglies sritimi. Uralo industrijos centrų 
gelžkeliai elektrifikuoti.

Daugiau, kaip 3,000 traktorių ir že
mės apdirbimo mašinų stočių atsteigta 
tose srityse, kurias buvo vokiečiai oku
pavę. Virš 26,000 traktorių į jas pasiųs
ta. Valstybės lėšomis išbudavota .1,000,- 
000 gyvennamių. Laukų apdirbimas pra
plėsta; vien medvilne ant 52,000 hektarų 
daugiau apsėta, kaip metai laiko atgal; 
cukriniais runkeliais ant 120,000 hekta
rų daugiau apsodyta ir daržovėmis 200,- 
000 hektarų daugiau laukų apsodyta. 
(Hektaras yra apie du ir pusė akrai že
mės).

Milžiniški fabrikai, kurie karo metu 
buvo išbudavoti apsigynimo reikalams, 
dabar jau gamina gyvenimo reikmenys. 
Tiems reikalams dirba toki milžinai, kaip 
plieno fabrikai Čeliabinsko mieste, Pie
tų Uraluos, alumino fabrikai Sibire, 
Volgos, Kazakstano, Vladimiro, Krasno
yarsk ir Alapajevkos srity j.

Stalingrado ir Charkovo didžiuliai 
traktorių gaminimo fabrikai, kurie laike 
karo baisiai nukentėjo, jau atstatyti ir 
vėl gamina traktorius. Naujas garvežių 
gaminimo fabrikas išbudavotas Voroši- 
lovgrade vietoj senojo, kurį vokiečiai su
griovė. Tarybų Armėnijoj gaminama e- 
lektros gamybai mašinos. Tarybų Sąjun
gos mokslininkai ir vyriausybės žmonės 
baigia gamint naują Penkių Metų Plsč- 
ną, pagal kurį šalies gamyba viršys ir 
prieškarinę gamybą. Ypatingai kreipia
ma atydos į gyvennamių, transporto ir 
kasdieninio naudojimo reikmenis.

jiems svetimi Lenkijos, Bulgarijos, Ru
munijos, Jugoslavijos, Albanijos ir Ven
grijos žmonės. Gi šių salių ir Sovietų 
Sąjungos . tarybinės respublikos, kaip 
Lietuva, Latvija, Estija, Moldaviją, Bal
tarusija ir Ukraina daug daugiau nu
kentėjo, negu Graikija arba Norvegija.

Atrodo, kad tie “geraširdžiai” nori tik 
ten pagalbą teikti, kur jie dar turi vil
ties išlaikyti karalių viešpatavimą, kur 
jie mano, kad dar išsilaikys kapitaliz
mas.

Ir mums atrodo, jog nepaisant, kad 
pagalba bus teikiama Graikijoj, kur re
akcija viešpatauja, o jos nebus duota 
Lietuvai arba Čechoslovakijai, bet rytų 
ir centralinės Europos šalys, kurios pa
sirinko tikros demokratijos — liaudies 
demokratijos kelią, — jos greičiau atsi
kels iš karo griuvėsių, negu tos, kur 
viešpatauja reakcija. Darbas, žmogaus 
energija, liaudies vieningumas ir žinoji
mas, kad dirba sau, o ne turčių sauje
lei, tam yra garantija.

—----  KAS KĄ RAŠO IR .SAKO
ar momentas išėjo? s žygį užgiria ir Urugvajaus 

pažangieji lietuviai. Jį už- 
girs ir viso pasaulio mūsų 
broliai.

Laivynas Neduoda Lai
vu Kareiviam Grąžint

Uruguąjiečių “Darbe” (iš 
rugs. 8 d.) randame tokį 
pranešimą:

“Ruošiant ' spaudai šį 
DARBO numerį, mus. pa
siekė linksma naujiena: 
Argentinos pažangieji lie
tuviai vėl pradeda leisti sa
vo mylimą laikraštį “Mo
mentą”, kuris pasirodys šio 
men. 11 d.

“Ši žinia suteikia didžiau
sio džiaugsmo visų Urugva
jaus lietuvių krūtinėse! 
Argentiniečiai vėl pradeda, 
su nei kiek nepalaužtomis 
dvasinėmis jėgomis dirbti 
patriotinį darbą. Jų pirmas 
žygis yra — atgaivinti sa
vo spaudą. Tokį teisingą

“Nuo milžiniškos liaudies 
jėgų atsparos, Argentinos 
fašistiniai diktatoriai su 
kiekviena diena priversti 
padaryti nusileidimų liau
džiai, kuri gatvėse narsiai 
kovoja prieš reakciją, dau
gely atvejų praliedama sa
vo tauraus kraujo susirėmi
muose su budeliškomis gau
jomis.-

“Argentina, dėka demok
ratų didėjančiai vienybei, 
savo šalyje atsteigia konsti
tucines teises ir laisves.

“Mūsų broliai, taipgi ne
miega. Jų laikraščio pasi
rodymo nekantriai laukia

visi tikrieji patriotai.
“DARBAS argentinie- 

čiams draugams linki ge
riausių pasekmių ir antifa
šistinio pasiryžimo!”

Kol kas mes negavome 
“Momento” ir nežinome, ar 
šios darbiečių viltys ir 
džiūgėsiai realizavosi. Kai 
“Darbas” šitaip rašė, Ar
gentinai buvo švystelėjusi 
laisvės saulė, bet po to, pa
dangė ant jos ir vėl apsi
niaukė fašistiniu rūku. Ga
limas daiktas, kad ir visos 
pažangiųjų Argentinos lie
tuvių viltys išleisti savo 
laikraštį tūlam laikui ir vėl 
buvo sugniuždintos fašisti
nės reakcijos.

Pagyvensime, pamatysi-

Washington. — Karinio 
Amerikos laivyno vyriausy
bė laiko bergždžius karo 
laivus ir laivyno transpor
tus, kurie turėtų būti nau
dojami kareiviams gabent 
namo iš užjūrių. 
Senatorių komisija kari
niais reikalais už tai smer
kė laivyno viršininkus. Ko
misija taip pat kritikavo 
juos, kad .nešvariais, ne
sveikais tavoriniais laivais 
kareiviai vežami namo, 
kuomet daugelis tinkamų 
laivu tušti stovi. 4.

Sunki Žiema Europos Žmonėms
Jungt. Valstijų kongresas nubalsavo 

suteikti $550,000,000 dėl UNRRA, kad 
už tuos pinigus būtų teikiama pagalba 
nuo karo nukentėjusiems žmonėms. Pre
zidentas Trumanas vėl prašo $1,500,000,- 
000 tiems reikalams. Suma atrodo ne
maža, bet jeigu atsiminti, kad už tuos 
pinigus manoma pagalbą teikti bent 
400,000,000 žmonių, tai ant žmogaus iš
eina tik po $5 į metus. Ar daug tas gali 
pagelbėti?

Dar blogiau, kad kongresas, sutikda
mas paskirti $550,000,000, kas yra tik 
po $1.25 ant žmogaus, kartu nutarė, kad 
tą pagalbą tik ten duos, kur nevaržomai 
t>us įleidžiama korespondentai ir kiti 
elementai, kurie kišis į tų žmonių nami
nius reikalus. Gal tai tiksliai buvo nu
tarta, kad neduoti pagalbos Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Jugoslavijos ir Tarybų Sąjungos žmo
nėms, kurie atsisakė nuo senojo svieto, 
kurie nenori kapitalizmo.

Bent bendrai turčių spaudoj šaukia a- 
pie baisią žiemą, apie šaltį ir alkį tik 
toj dalyj Vokietijos, kuri yra po ameri
kiečių ir anglų kontrole, tik Italijoj, 
Graikijoj ir Norvegijoj.

Ta spauda ir tie “geraširdžiai” visai 
neprisimena Sovietų Sąjungos žmonių,

Po Rinkimą Jugoslavijoj
Sekmadienį, lapkr. 11 dieną, Jugosla

vijoj įvyko visuotini rinkimai. Pirmu 
kartu istorijoj toj šalyj jie buvo demo
kratiškiausi ir slapti. Pirmu kartu bal
savimuose dalyvavo moterys.

Jugoslavijos, liaudis išstatė Tautinio 
Fronto kandidatus. Menševikai ir buržu
azinės partijos, matydamos, kad labai 
mažai balsų gaus, tai rinkimus boikota
vo. Jie vedė agitaciją, kad žmonės neitų 
balsuoti, o kurie eis, kad balsuotų prieš 
Tautinio Fronto kandidatus, prieš da
bartinę vyriausybę, vadovaujamą marša
lo Tito.

Jugoslavijoj galinčių balsuoti yra apie 
8,000,000 piliečių. Manoma, kad balsavi
muose dalyvavo apie 95 nuošimčiai. 
Kiekvienas balsavo slaptai. Galėjo bal
suoti už ir prieš. Net New York Times, 
kuris nešvariai puolė dabartinę Jugosla
vijos vyriausybę ir palaikė reakciją; ir 
tai lapkr. 12 dieną pripažino:

“Reikia pasakyti, kad tai buvo teisin
giausi rinkimai visoj Jugoslavijos istori
joj.”

Kapitalistų, dvarponių ir menševikų 
propagandistai skleidė Amerikoj ir Ang
lijoj žinias, būk “Jugoslavijoj' jau eina 
naminis karas ir laike rinkimų bus di
delių mūšių.” Po rinkimų ir turčių 
spaudos korespondentai pripažino, kad 
jokių riaušių, jokių muštynių niekur ne
buvo. Bloferiai dar kartą apsimelavo.

Rašant šiuos žodžius, dar pilnų davi
nių neturime, bet kiek pasiekė žinių, tai 
rinkimai buvo tvarkūs ir Jugoslavijos 
liaudis pilnai pasisakė už maršalo Tito 
vyriausybę, balsuodama už Tautinio 
Fronto kandidatus.

Makedonijoj visu 100% balsuotojai 
atidavė balsus už Tautinio Fronto kan
didatus. Skopijos mieste 96.3 nuošim
čiai galinčių balsuoti dalyvavo ir 97.3 
nuošimčiai balsavo už Tautinio Fronto 
kandidatus. Net Zagrebe, kur pirmiau 
veikė V. Mačeko šaika ir kur skaitoma 
buvo būk yra didelė opozicija prieš 
maršalą Tito ir tai 88.02 nuoš. balsavo 
už Tautinio Fronto kandidatus. Toki 
faktai, tokios balsavimų pasekmės. Dar 
kartą įrodyta, kad liaudis nusisuko nuo 
reakcijos, nuo kapitalo palaikytojų.

New Yorko Miesto Komunistai 
Kandidatai

New Yorko miestas turi demokratiš
kiausią būdą rinkimui Miesto Tarybos 
narių. Čia nepalieka išrinktu tas, kas 
daugiausiai balsų gavo laike tiesioginio 
balsavimo, o kiti, kad ir labai artimai 
gavę, tai būna atmesti. New Yorko mie
sto piliečiai gali balsuoti bent už kelis 
kandidatus į tą pat vietą, pasirenkant 
pirmą, antrą, trečią ir panašiai kandida
tus. Išrinkti yra ne vien tie, kurie gau
na 75,000 balsų laike pirmo jų pasirin
kimo, bet gali būti išrinkti ir tie, kurie 
gauna tą skaičių ir laike antro, trečio ' 
pasirinkimo.

Tiesa, tas užima nemažai laiko bal
sams suskaityti, bet tai yra demokratiš
kiausias būdas rinkimams. Laike rinki
mų lapkr. 6 dieną buvo išstatyta du 
kandidatai nuo Komunistų Partijos, tai 
Benj. J. Davis Manhattan apskrityj ir 
Peter Cacchione King’s apskrityj 
(Brooklyne). Taipgi keli kandidatai nuo 
Amerikos Darbo Partijos, kuriuos rė
mė ir Komunistų Partija.

Turčių spauda ir jų kandidatai vedė 
aršią propagandą prieš komunistus kan
didatus ir Amerikos Darbo Partijos kan
didatus, apšaukiant ir juos “tyrais ko

me.

Kelione Tarybų Lietuvon
(Tąsa)

Keletas žuvėdrų visą lai
ką sekė mūsų laivą. Tai 
stebėtini paukščiai. Kaip jie 
nepavargsta dieną ir naktį 
skrajoti, tai stebuklai. Šian
dien jų pasirodė daug dau
giau. Sako, tai ženklas, kad 
artinamiesi prie sausžemio.

Mūsų kapitonas susirūpi
nęs oru. Jis, matyt, jaučia, 
kad dar galime patekti į di
deles audras.

Nelabai gerai, kad kelei
vių ant laivo nedaug. Tie 
patys žmonės maišosi, po
kalbiai nublunka, nes temos 
išsisemia. Dar blogiau šį 
sykį, kad Soviet, karininkai 
sunkiai kalba angliškai, o 
aš dar sunkiau rusiškai. 
Kai pradedame gilesne te
ma diskusijas, visi pritrūk- 
stame žodžių, susiginčijame 
ir užbaigiame be rezultatų. 
Pavyzdžiui, šį rytą per pus
ryčius pradėjome kalbėtis 
apie muziką. Kas yra kla
sikinė muzika? Negalėjau 
aš jiems tinkamai nušvies
ti savo mintį, jog kaip kiti 
dideli žmonių atsiekimai, 
taip muzika, dažnai toje 
pačioje gadynėje nesti tin
kamai įvertinama. Daug y- 
ra tokių muzikos šedevrų, 
kuriuos šiandien vadiname 
klasikiniais, kurie tais lai
kais, kai jie buvo sukurti, 
nesusilaukė. didelių aplodis
mentų.

Šios diskusijos kilo todėl, 
kad Sovietų karininkai la
bai storai pabrėžė tą faktą, 
jog Amerikos žmonės yra 
perdaug šeriami paviršuti
ne, džiazine muzika, nepra
tinami prie klasikinės muzi
kos ir 1.1. Aišku, jog jų ar
gumentai turi stipraus pa
mato.

Nuvaikymui nuobodumo, 
arba paįvairinimui laiko, 
dažnai ypatingai su laivo 
kapitonu įsiveliame į gana 
tuščias diskusijas. Su juo 
irgi nelengva susikalbėti, 
nes nors jis gerai angliškai 
kalba, bet žodžius taria 
taip neaiškiai, jog turi į- 
tempęs ausis klausyti, kad 
supratus. Sako, jis taip ne
aiškiai taria ir švediškus žo
džius. Kurie turi vesti su 
juomi reikalus, turi nema
žai bėdos jį suprasti.

Vakar vakare, pavyz
džiui, bekalbėdami apie A- 
merikos industrinę didybę

1 ‘ J* < 1 .• į M r y ' i ■ ' I . ■ H
- -

ANGLAI ŠAUDO IR IN
DIJOS ŽMONES

Bombay, Indija. — Anglų 
policija šaudė į Indijos val
stiečius, sukilusius prieš 
baudžiavinius savo ponus 
Umbergaon apskrityj; 3 
valstiečiai nušauti ir 20 su
žeista.

Rašo Antanas Bimba
I ‘ *

ir galybę, įsivėlėme į ilgiau
sias diskusijas apie tunelį iš 
New Yorko į Londoną! Nei 
iš šio nei iš to aš pasakiau: 
Ką tai reiškia amerikie
čiam. Neužilgo mes nutiesi
me per jūras tunelį iš New 
Yorko į Londoną ir tuomet 
nebereikės žmonėms vargti 
ir sirgti laivais. Jums, kapi- 

: tone, darbo nebebus! Kapi
tonas tvirtina, jog toks tu
nelis yra fizinė negalimybė. 
Kur tiek pinigų Amerika 
gaus? Bet jeigu mes išleido
me apie 300 bilionų dolerių 
karui, kodėl ne tuneliui?

Nuo finansų perėjome 
prie inžinieriškų galimybių. 
Jeigu mes galėsime pasida
ryti tunelį nuo Battery 
Park iki Staten Island, tai 
kodėl ne po Atlantiku? Juk 
jau seniai per jūrą turime 
nusitiesę “keibelį”!

Nejaukiausia vieta pa
saulyje veikiausia bus laive 
vilningoje jūroje, žiauriame 
ore. Šiandien tokia diena. 
Niekas nesijaučia tikrai ge
rai. Jeigu ne fizinis negala
vimas, tai dvasinis netikru
mas, pavojaus sąjausmas 
kažin kaip slegia kiekvieną. 
Žmogus pasidaro niūrūs, 
jojo šypsena, jei kartais iš
siveržia, nuduota....

Viena, ka4 oras žiaurus, 
kita, kad artinamiesi į minų 
zoną. Laivės gatavai pa
ruoštos greitam nusileidi
mui į jūrą, jeigu laivą ne
laimė ištiktų. Pasižiūrėjus į 
jas, šalti šiurpuliai nusiau- 
čia kūną. Kaip ilgai tos ma
žos laivelės atsilaikytų 
prieš šitas kalnais besiri
tančias bangas!

Vakare tarybinius kari
ninkus išmokiau kortomis 
lošti “Gin Rummy” — vė
liaus} ir populiariškiausį A- 
merikos kortų lošį. Jiems 
patinka.

SPALIŲ 21:
Šį rytą taip tyku! Ne

pergyvenęs netikėtum, jog 
vakar buvo taip nejauku 
ir šiurkštų.

Man tebemiegant “ligo
nis” atsikėlė ir išėjo ant de-

tą zoną. Jąsias kasdien me
džioja švedų laivai ir Ang
lijos laivynas, padedant a- 
merikiečiams, tačiau, sako
ma, dar nemažai jų tebesi- 
baladoja po jūrą ir grūmoja 
laivams. Tiesa, laivai aprū
pinti apsisaugojimu nuo jų, 
bet tasai apsisaugojimas 
nėra užtikrintas.

Gamta pilna kurijozų. 
Staiga kažin kur išnyko ta
sai būrys žuvėdrų, kurios 
visą laiką lydėjo mūsų lai
vą. Šį rytą tiktai viena ki
ta besimato toliau nuo lai
vo. Kur jos pasidėjo? Gal 
pasiliko Škotijoje ir lauks 
laivo grįžtant Amerikon?

(Daugiau bus)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pavyzdinga Artelė

PLUNGE. Plungėje nuo pat 
pirmųjų tarybinės valdžios su
grįžimo dienų atsikūrė ir veikia 
batsiuvių artelė “Batsiuvys”. 
Dirba 14 batsiuvių savo inicia
tyva susijungę artelėn ir savo 
įrankiais pradėję darbą. Darbą 
atlieka, palyginti, neaukštomis 
kainomis.

Gražų pavyzdį parodė šioj 
artelėj dirbantieji realizuojant 
IV-ąją Karo Paskolą. Gaudami 
nedidelį atlyginimą, artelės na
riai — Šimkus Kazys, šlyžius 
Jonas, Jankauskas Pranas, ir 
Zeleckas Antanas paskolai pa- 

I skyrė po 3,000 rb.

Working Toward Stability

nio pasižvalgyti. Sako, ryto 
anksti buvom visiškai arti 
Škotijos pakraščio, matėsi 
sausžemis. Da tebeplaukia- 
me į šiaurę. Neužilgo pa
sieksime tirštai minų prisė

Šis paveikslas parodo, 
kaip sužeisti veteranai, ne
tekę sąnarių ar kitokiais 
būdais karo sužaloti, yra 
išgydomi ir išmokinami a- 
matų ir suteikiama jiems 
darbai dirbtuvėse. Jų lavi
nimas yra apmokėtas Vete
ranų Administracijos, kuri 
palaikoma iš federalių fon
dų, tokių, kaip Pergalės Pa
skolos Bonų doleriai. Kiek
vienas Pergalės Paskolos 
Bonas pagelbsti lavinimui 
gadintos sveikatos vetera
nų.

Yra tūkstančiai darbų ii 
darbelių, kuriuos fizikiniai 
pažeisti veteranai gali dirb
ti. Dirbdami, užsipelnydam' 
patys sau pragyvenimą, jie 
geriau jaučiasi. Tačiau? 
pirma negu juos galima pa
statyti į darbą, jų žaizdos 
turi būt gerai išgydytos, jie 
turi būt pramokyti amato. 
0 tam reikia pinigų. Todėl 
valdžia prašo mūsų pirkti 
Pergalės Bonus. Sukelti pi
nigų gydymui ir amatų mo
kinimui sužeistų veteranų.

Sveiki veteranai irgi ne

gali būt užmiršti. Jie turi 
būt aprūpinti darbais. No
rintiems mokytis profesijų 
ar amatų, valdžia padeda, 
duoda jiems progos. Taigi, 
pirkdami Pergalės Bonus, 
jūs padedate ir sveikiems 
veteranams pakilti, susikur
ti šviesesnį gyvenimą.

Jeigu negalite daugiau, 
tai už $25 tikrai galite kiek
vienas nusipirkti Pergalės 
Paskolos Bonų. Geriau iš
gulintiems patartina įsigyti 
$200 Pergalės Paskolos Bo
ną su Franklin D. Roose- 
velto paveikslu. Už Perga
lės Paskolos Bonus valdžia 
jums mokės viršaus dviejų 
procentų. Tai gerokai dau
giau negu kad bankai mo
ka. Pirkdami Pergalės Pas
kolos Bonus, jūs uždirbate 
ir pasirodote gerais savo 
šalies patriotais.

P. Buknys.

So. Boston, Mass.
Šį šeštadienį bus Vakariene.

munistais.” .
Bet New Yorko miesto piliečiai nenu

sigando, komunistų jie nebįjo. Tą paro
dė tas faktas, kad kaip pradėjo skaityti 
balsus, tai Komunistų Partijos ir Ame
rikos Darbo Partijos kąndidatai toli 
pralenkė Republikonų iy Demokratų 
partijų kandidatus, jau nekalbant apie 
mažesnes partijas.- ' '

Miesto Tarybos narys Michael J. 
Quill, kandidatas nuo Amer. Darbo Par

tijos, laike pirmo pasirinkimo išrinktas 
75,000 balsų. Komunistų Partijos kandi
datas Benj. J. Davis pirmame pasirinki
me gavo virš 56,000 balsų ir Petras Cac
chione virš 66,500 balsų. Nėra jokios a- 
bejonės, kad Komunistų Partijos ir keli 
Amerikos Darbo Partijos kandidatai bus 
išrinkti į miesto tarybą. Ir įš to turėtų 
pasimokyti ir komunistų draugai ir 
priešai, kad Komunistų Partija yra New 
Yorko mieste jėga.

Ateinantį šeštadienį, 17 d. 
lapkričio, 8 v. vak., 318 Broad
way yra rengiama skani vaka
rienė, kurią aukoja drg. Dom- 
brauskienė ir kitos sveikinimui 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimo. Taipgi šis vakaras bus I 
delegatų išleistuvės į 2-rą De- * ; 
mokratinių Lietuvių Sųvažiavi- f ’ 
mą. — Kviečia visus dalyvauti.

Rengėjos,
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Atlyginimų ir Algų Padidėjimas 
— Ką Jis Reiškia Amerikai?

Rašo Phillip Murray, 
CIO Prezidentas

Mūsij svetur gimusieji, 
sudarydami svarbią Ameri
kos dalį, turi asmeninių in
teresų dabar vykstančiuose 
ginčuose dėl atlyginimų bei 
algų padidinimo Amerikos 
darbininkams, nes veik visi 
Amerikos gyventojai dar
bu užsidirba pragyvenimą. 
Vieno asmens uždirbta ir 
išleista suma atsilieps į ki
tų Amerikos gyventojų ge
rovę. Tai yra ekonominė 
gyvenimo pusė, kurios nie
kas negali nuginčyti.

Ir CIO, prašydama padi
dinti pagrindinį atlyginimą 
bei algas subalansavimui 
V-J dienos sumažinimų na
mo parsinešamojo atlygini
mo, siekia ne tik darbo, bet 
ir visų Amerikos ir kitų 
tautų žmonių gerovės.

Štai kokia yra padėtis:
atėjus karo pabaigai, dar
bo valandų sumažinimas 
pradūrė dideles skyles na
mo parsinešamajam atlygi
nimui. Pavyzdžiui, darbi
ninkas, 48 darbo valandų 
savaitėje, karo metu gauda
vo, pagal unijos kontraktą, 
52 valandų atlyginimą, iš 
kur papildomas atlyginimas 
susidarydavo gaunant už 
viršlaikį pusantro kart di
desnį atlyginimą. Tai reiš- 

, kia, kad darbininko parsi
neštasis atlyginimas - suma, 
pasilikusi atlikus išskaity
mus,—yra sumažinama vi
su trečdaliu.

Ir nepaisant atlyginimo 
sumažėjimo, nuo V-J dienos 
pragyvenimo brangumas 
nėra sumažėjęs. Jis dar te
bėra netoli 50 nuošimčių 
aukštesnis už 1941 metų ly
gį. To negana, dar yra stip
rių įrodymų, kad-pragyve
nimo kaina dar gali pakilti 
artimoje ateityje, taip, kad 
šeimos biudžetui bus uždėta 
dar sunkesnė našta.

CIO ir jos unijos siūlo at
statyti namo parsinešamo
jo atlyginimo sumažinimą, 
pakeliant pagrindinį atlygi
nimą iki lygmens, kurio 
laikytasi pilnos samdos pe
ri jode, kuris atėjo drauge 
su karu. Kai kurios CIO li
nijos, kaip pavyzdžiui, Su
vienytieji Plieno Darbinin
kai, ar Suvienytieji Elekt
ros Darbininkai, tuo besi- 
remdamos, reikalauja pa
kelti dienos atlyginimą 2 
doleriais, o kitos, pavyz
džiui, Suvienytieji Auto 
Darbininkai, reikalauja 30 
nuošimčių pagrindinio at
lyginimo pakėlimo.

Jei šis parsinešamojo at
lyginimo sumažinimas ne
būtų atitaisytas, perkamoji 
tautos galia turės perkęsti 
be galo rimtus nuostolius. 
Nuostoliai, apskaičiavus, 
kitais metais gali siekti 35 
bilijonų dolerių sumos. Ši
toks perkamosios galios su
mažėjimas reiškia, kad dar
bininkai ir jų šeimos galės 
pirkti mažiau maisto, dra
bužių, pastogės ir kitų pa
doraus gyvenimo būtinybių 
To rezultate, prekybininką, 
parduos mažiau pagamintų 
produktų, ūkininkai par 
duos mažiau žemės ūkio 
gaminių, profesijonalai dar
bininkai parduos mažiau 
savo patarnavimų. Pasėko
je, ateis nauja depresija, 
daug kartų baisesnė už 
1930 metų nelaimę, atneš
dama daugiau kančių žmo
nėms ir gal visišką ekono
minį Amerikos susmukimą

Tai tokia yra padėtis dar
bininkų, kurie, per savo u- 
nijas, • prašo atitaisyti šei
mos gyvenimo biudžeto su

mažinimus. Kokia gi yra 
padėtis darbdavių, kurie at
sisako kalbėti apie šį įma
noma ir ekonominiu atžvil
giu sveiką pageidavimą?

Pagal J. V. valdžios užra
šus, korporacijos niekada 
dar nebuvo stipresnėje pa
dėtyje, negu šiandieną. Ka
ro metu, pramonės pelnas 
pakilo penkis kartus. Šian
dieną bendra suma, atme
tus mokesčius, sudaro 6.4 
bilijonus dolerių. Šalia pa
skelbtojo pelno, pramonė 
turi milžinišk. rezervus su
moje kitų 15 milijonų dole
rių, su galinga 25 bilijonų 
dolerių suma, kurią galima 
surinkti, susigrąžinus pelno 
perteklių mokesčius. Val
džios ekspertai nurodo, kad 
1945-46 metų pelnas bus 
dar aukštesnis.

Toliau valdžios praneši
mai, ypač paruoštieji 
Karo Mobilizacijos ir At-
statymo Įstaigos, rodo, kad 
pramonė gali pakelti atly
ginimus iki 24%, visai ne
paliesdama pelno. Neseniai 
pasakytoji prez. Trumano 
kalba nurodo jo įsitikinimą, 
kad algas pakelti galima ir 
reikėtų nieko nelaukiant. 
Pramonės gynėjai neginčija 
šių faktų rimtai, nes jie jų 
nuginčyti negali. Anot Ab
raomo Linkolno, faktai yra 

' užsispyrę daiktai.
Šiandien CIO ir jos uni- 

I jos daro spaudimą į darb- 
i davius, valdžia ir, labiau-
■ šiai, į viešąją nuomonę, kad 
i būtų pakeltas namo parne-
■ šamasis altyginimas. CIO 
tiki, kad visi geros valios

i šios šalies gyventojai, ar jie 
. būtų organizuotojo darbo 
nariai ar ne, faktus išaiški
nus ir pranešus, supras pa
grindinės algos pakėlimo 
nauda, v

Detroit, Mich.
ALDLD 52 kuopos susirin-

• kimas įvyks lapkričio 18 d., 
; Draugijų salėj, 4097 Porter
• St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
; Visi draugai dalyvaukite su- 
I sirinkime ir naujų narių atsi
veskite.

Dar yra narių, kurių duok
lės nemokėtos. Pasistengkite 
užsimokėti.

Iš centro atėjo nauja kny
ga, tai atėję į susirinkimą 
gausite ją.

Padarykim pavyzdingus su
sirinkimus. O tai galima pa
daryti tik nariams skaitlingai 
lankantis į susirinkimus. Pa
vyzdžiui, praeitas susirinki
mas buvo istorinis. Todėl ir 
daug naudingų dalykų atliko
me. Buvo balsavimas reikale 
Centro Komiteto rinkimo. Tą 
atlikome. Išrinkome keturis 
delegatus į Antrą Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą, ku
ris įvyks Pittsburghe. Draugai 
buvo tokiam geram ūpe, kas 
liečia siuntimą delegatų į Su
važiavimą, kad padarė pra
džią sukėlimui pinigų paden
gimui kelionės kaštų. A. Ma
linauskas aukavo $2 tam tiks
lui. Po $1 aukavo: Z. Rama
nauskas, P. Smalstis, D. Ren- 
sonienė, A. Gotautas ir K. 
Juodaitis.

Ačiū, draugai, už jūsų ge
rą pavyzdį.

Draugai, atsilankykite į se
kantį susirinkimą ir duokite 
gerų sumanymų delegatams, 
kurie vyks į Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. 1

N. Astrauskienė.

Stamford, Conn. — Tebe- 
streikuoja 3,500 Yale už
raktų darbininkų, reikalau
dami pripažint Darbo Fe
deracijos uniją.

Spruille Braden, ambasadorius Argentinai, prisiek
dinamas Valstybės Sekretoriaus Lotynu Amerikos rei
kaluose padėjėju. Iš kairės: Teisėjas Stanley Reed, 
Braden ir valstybės sekretorius James F. Byrnes.

DU METAI SUKAKO NUO PETRO 
ŠLEKAIČIO MIRTIES

SCRANTON, PA.

Lapkričio 1-mą d. sukako 
du metai, kaip mūsų sūnelis 
Petras Šlekaitis paaukavo sa
vo gyvybę dėl šios šalies.

Nors buvo Laisvėje (No.272 
Lapkričio 18 d. 1943 m.) apie 
jo mirtį parašyta, bet negali
ma pamiršti jo ir dabar. Ne
gana, kad jisai veikė tarptau
tiniam darbininkų judėjime, 
bet buvo ir geras lietuvis—pa- 
triojotas, parengimuose ar 

Petras Šlekaitis

šiaip kokiam viešam suėjime 
mylėdavo lietuviškai padai
nuoti, visi stebėjosi jo gražiai 
vartojama lietuviška kalba ir 
gražiomis dainelėmis. Jis daug 
mokėjo lietuviškų dainelių, 
bet jam buvo labiausia mėgia
mos tai šios dvi dainuškos:

Plaukia, plaukia debesėliai
Po erdvių platybę,
Jų nevaržo prispaudėjai
Jie turi liuosybę.
Virš debesų dienos laike 
Aukštai švieč saulutė.
Josios taipgi, nieks nekliudo 
Ji y?a laisvutė.
Ei broleliai, ei sesutės, 
Laikas pamąstyti.
Stokim ir pradėkim tartis 
Laisvę kaip įgyti.
Saulė, žvaigždės ir mėnulis,

‘ Ką erdvėse šviečia,
Jie turėdami liuosybę
Ir mus prie jos kviečia.

Pastarąją dainelę jis išmo
ko dar būdamas visai jaunų 
metų ir marininku būdamas 
jos nepamiršo.

Antra dainelė, tai Lietuvos 
kariška daina, kuri jam buvo 
sunkiau išmokt, todėl jis ma
nęs prašė, kad išrašyčiau. Kar
tą sugrįžęs iš ilgos jūrų kelio
nės, kur teko būt ir Rusijoj, 
jis ją jau padainavo be išrašų; 
manau, nebus Laisvė priešinga, 
kad ir ją čia paminėsiu . . .

Šėriau žirgelį per savaitėlę 
Pasibalnojau į valandėlę.
Gavau laiškelį: reiks į karą 

jot,
Sėst ant žirgelio, su priešu 

kovot.
(Paskutinės dvi eilutės ats\ 
kartoja po du kartu. P. š.) . .

Visi karininkai kuopas išri
kiavo.
Visus kareivėlius ginklais ap

ginklavo
Uždėj šautuvus ant jųjų pe

čių,
Prisegė kardelius prie kairių 

šonų.

Štai ir sudundėjo kelias vieš
kelėlis,
štai ir suskambėjo žirgų pat- 

kavėlės.
Visi žinojo, joja ant mirties, 
Kad su šiuo pasauliu atsiskirt 

reikės.
Subaubė kanuolės ant aukštų 

kalnelių,
Sudrebėj lapeliai žaliojoj gi

relėj.
Mūsų broleliai stovi laukuose, 
Kitų lavonai guli kraujuose.
Juodbėri žirgeliai po kraujus 

braidžiojo,
Kožnas jieškojo raiteiėlio sa

vo.
Liūdnai žvengdami galvelėm 

lingavo,
Kožnas jieškojo raitelėlio sau
Parbėgo žirgelis, sustoj pas 

stonelę,
Išėjo tėvelis pasitikt sūnelio; 
Puolė po kojų bėro žirgelio, 
Laužė baltas rankas, verkė 

sūnelio.
Štai ir motinėlė verkdama iš

ėjo.
Kur tasai sūnelis, katrą aš 

auklėjau ?
Tarė: sūneli, tave auginau,
O kad kare žūsi, visai ne

maniau.
Jaunoji seselė gėlių prisisky- 

nus,
Ant brolelio kapo vainiką 

supynus.
Nešė vainiką gailiai verkda

ma—
Nelaimingą mirtį brolio jaus

dama.
Paskutinis dainos punktas, 

tai labai sujaudina jo sesutę 
— Aleną, kuri tankiai prisi
minus gailiai verkia, kad ji 
netik negali uždėt vaniko ant 
savo brolio kapo, bet negali nė 
atlankyti jo kapą, nes palai
dotas tarptautinėse kapinėse, 
amerikonų skyriuj Brookwood, 
Surray, England, Lot Nol, 
Plot, L, Row No2, Grave Nol.

Kur jam sudėjo vainikus: 
Laivo kapitonas ir visa įgula 
atidavė jam paskutinį pataĮį, 
navimą.

Reikia pastebėti, kad mūs 
sūnus Petrukas žuvo pora me
tų jaunesniu, negu buvo pir- 
miaus minėta ,mat, jis, būda
mas aukšto ūgio ir dildąs vai
kinas, sau porą metų užsidėjo, 
kad gauti tą darbą. Jisai gi
mė sausio 13 d. 1922 m., o 
žuvo lapkričio 1 d. 1943 m.

Iškilmingos laidotuvės atsi
buvo lapkričio 5 d. 1943 m.'

Labai gaila mums tėvui ir 
motinai sūnelio, Jonui Anta
nui ir Alenukei brolelio!

P. Šlekaitis

Oficialis vyriausybes pra
nešimas apie Petro Šlekai

čio mirtį ir laidotuves
War Shipping Administration 
& United Seamen’s Service, 
RMO
321 South 4th St.,
Phila. 6, Pa.

Dec. 20, 1943
Mr. Peter Shelkaitis
1225 Diamond Ave., 
Scranton, Pa.
Dear Mr. Shelkaitis:

Enclosed is a Report on your 

son’s funeral, forwarded by 
our Glasgow . representative. 
Pictures were made of the 
funeral and will be forwarded 
to you just as soon as they 
arrive from England.

Very sincerely,
Mrs. Helen A. Woodward 
Port Medical Executive
V.S.S., Glasgow, Scottland 
Nov. 12, 1943

On Fri., Nov. 5, in Hull, 
funeral services were held for 
Pete)’ Shelkaitis, Boatswain, 
SS “Samuel Moody,” Pacific 
& Atlantic Steamship Com
pany.

Mi*. Shelkaitis, 23 years 
old, son of Peter Shelkaitis, 
1225 Diamond Ave., Scran
ton, Penna., was accidently 
drowned on Mon., Nov. 1, as 
he was returning from shore 
leave late at night with three 
other members of the crew. 
Every effort was made to res
cue him but in the blackout 
he could not be located; early 
the following morning his 
body was taken from the wa
ter by a lighterman.

The services, held in the 
chapel of a local funeral 
home, were conducted by 
Capt. R. T. Loesch U. S. ar
my Chaplain. Recording of 
sacred music preceded a read
ing from the Scriptures and 
the Episcopalian Prayer for 
the Dead. The Chaplain then 
read Tennyson’s “Crossing the 
Bar” and Robert Louis Ste
venson’s “Requiem,” “Home 
is the sailor, home from the 
sea,” followed by the Bene
diction. The playing of Chop
in’s Funeral March brought 
the ceremony to a close.

Present from the ship to 
pay final tribute were Capt. 
John L. Sloan, Chief Officer
J. C. Raymond, 1st Assistant 
Engineer Christopher Lease, 
Purser Samson Hufford and 
the entire Merchant Marine 
Crew; also Lt. John G. Boyer 
and members of the U. S. Na
vy armed guard. Also attend
ing were Lt. Col. Arthur Bar
ber, Supt. Army Transport 
Service, representing U. S. 
Army; Mr. U. G. Brown, re
presenting the ship’s agent, 
Lembert Brothers, Limited; 
Mr. Arnold Johnson of U. S. 
A. and the U.S.S. representa
tives. Among the audience 
were crew members of other 
ships in port and local friends.

Floral tributes included a 
beautiful cross of red roses 
and white chrysanthemums 
and an anchor of the same 
flowers bearing the cards, 
“with deepest sympathy from 
officers and crew SS “Samuel 
Moody.” A large American 
flag of red carnations, white 
chrysanthemums. and blue 
statice were presented by the 
SS “Samuel Moody” U.S. War 
Shipping Administration, Pa
cific and Atlantic Steamship 
Co.; a wreath of bronze 
chrysanthemums ranging from 
pale gold to bronze was pro
vided by the United Seamen’s 
Service as a remembrance 
from his family and rested on 
the casket which was covered 
by the American Flag.

One officer and one mem
ber of the crew accompanied 
the body to the American Ce
metery at Brookwood for in
terment.

Photographs of the casket 
surrounded by the crew, of
ficers and other representa
tives will be forwarded to you 
as soon as they are received.

Red. Prierašas
Draugas P. Šlekaitis minė

damas sūnaus mirtį jau pir
miau prisiuntęs aukų $45, ku
rios sekamai padalintos: Lais
vei — $10, Vilniąi — $10, 
Lietuvos žmonių pagalbai — 
$10, Lietuvių Archyvui —$10 
ir $5 klišės lėšų padengimui. 
Dabar vėl paaukavo $5, kas 
viso sudaro $50.

Drg. P. Šlekaitis yra nuola
tinis dienraščio platintojas 
Scrantone ir mūsų organizaci
jų veikėjas. Redakcija reiškia 
jam ir šeimai nuoširdžiausią 
užuojautą.

PITTSBURGH, PA.
Tarybininkai Gavo Per Nosį

Kaipo visiems jau žinoma, 
Pittsburghe įvyksta Antrasis 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimas, lapkr. 23-24 
dd., ir suvažiavimo sesijos bus 
laikomos Lietuvių Piliečių 
Draugijos Svetainėj.

Pittsburgho tarybininkai su
žinoję, kad tas suvažiavimas 
bus laikomas lietuvių name, 
tuojau sušaukė savo konfe
renciją ir nutarė duoti įsaky
mą Lietuvių Piliečių Draugi
jai, kad sugrąžintų pinigus 
parenduotojam svetainės ir, 
kad nerenduotų svetainės su
važiavimui. Prie to “prakilno” 
darbo prisidėjo pora kunigų, 
gabaliauskinis štabas ir varė 
agitaciją.

Randavimo svetainės klausi
mą turėjo išspręsti draugijos 
susirinkimas, kuris įvyko lap. 
6 dieną. Susirinkimai papras
tai yra neskaitlingi, bet į tą 
susirinkimą susirinko gana 
daug ir buvo susiorganizavę 
tarybininkai, darė visokius 
manievrus ir maldavo pinigų 
dėl tarybininkų. Jiems keliais 
balsais pavyko išgauti šimti
nę iš pašalpos fondo.

Kaip pamatė, kad tarybi
ninkai keliais balsais turi di
džiumą susirinkime, tuojau
K. Pikelis įnešė, kad draugija 
atšauktu rendavima svetainės 
dėi Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo.

Kilo karštos diskusijos ir 
tarybininkai nelaimėjo, nes 
tik drįso 8 pakelti rankas 
prieš nerandavimą svetainės. 
Čia reikia pasakyti, kad toki 
ponai, kaip Pivariūnas, Rad- 
žius, Tankevičius ir dar keli, 
kurie visados kukuoja apie 
lietuvystę, pasirodė, kiek jiems 
yra ta lietuvybė arti prie šir
dies, kad į lietuvių namą, kur 
visokių pakraipų žmonės pri
klauso nenori įsileisti lie
tuvių vien tik dėl to, kad jie 
nevažiuoja fašistiniame veži
mėly.), kuriame važiuoja Piva
riūnas ir kompanija! Taip jie 
ir pralaimėjo.

Vargšų Brolis

Spalių 21 d. Moterų Ap- 
švietos Kliubas surengė kon
certą ir tame koncerte surinko 
pinigų $179 nupirkimui dova
nų Lietuvos žmonėms. Asme
nys, kurie aukavo:

Mrs. Ona Stanis, $10.
Po $5: Mr. ir Mrs. Tama- 

šiūnai, K. Berūkštis, A. Gri
gaitis, A. Pipiras, Mrs. K. 
Shinkūnas, P. J. Sliekas, J. 
Vainorius, Mrs. J. Vainorius, 
P. Neura, V. Kairys, P. Va- 
latkevičius, S. Semk, Jr., C. 
Shukis, J. Gardovich.

Po $2: Mr. ir Mrs. P. Vi- 
činai, P. Latwah, Mrs. B. Val
kauskienė, J. Labūnaitis, St. 
Gauraukis, A. Kairys, M. Gei- 
bienė, A. Kirvilaitienė, P. Ka
valiauskas, Bevardis.

Po $1: St. Tareila, St. Iva- 
naskas, Mrs. Česnienė, Mrs. J. 
Mikeška, Mrs. J. Kazmer, 
Mrs. Matukienė, Mrs. Braške- 
vičienė, Mrs. J. Jasadavičienė, 
Mrs. Načajienė, Mrs. G. Poš
kus, J. Daimantas, J. Kudis, 
Aidinukas, Mrs. J. Mažeika, 
J. čirvinskas, Mrs. P. Johns,
J. Varnagiris, A. Kaulakis,
K. Leliušis, Mrs. S. Saimonie- 
nė, P. Vaita, K. Bačkys, J. 
Kazlauskas, M. Budnikas, A. 
Venclovas, Mrs. J. Yuraitienė, 
P. Mačionis, J. Orentas, Mrs. 
Ch. Bagužienė, D. P. Lekavi
čius, Mrs. S. Jablonskienė, 
Mrs. V. Daraškienė, J. D. Slie
kas, Dr. J. T. Baltrušaitienė, 
J. K. Mažukna, A. Zdankus, 
St. Gabaliauskas, Ch. Racar, 
P. Paulikonis, F. Imbras, P. 
Usonis,. J. Kanapeckas, J. 
Purtikas, Tamošiunukas, Sem- 
kovski, Tamošiunukas, Urbo
nienė, P. Martinkus, J. Vilkas, 
D. Lekavičius, Brozas, B. Kirs
tukas, Gutauskas, Krasas, 
Kazlauskas, Dr. Kabakeris, B. 
Aliuzas, A. Kuodienė, Al. La
pinskienė, A. Mažeikiūtė, S. 
Paulauskas, A. Sherbin, J. 
Sadnik, M. Kebert, J. Vaitonis, 
A. Chesnienė, A. Dovidas, J.

Lekevičius, A. Semk, S. Semk, 
Sr., C. Gindrik, A. Mockaitis, 
Bevardis, Mrs. Kavaliauskie
nė, J. Dilis, Petras Radzevi
čius, Ona Radzevičienė, K. 
Romandienė.

Ant atskiros blankos H. 
Kairienė surinko aukų. Auka
vo sekamai: D. Lekavičius, $5. 
Mrs. P. Naura, $2. Po $1 : 
Helen Kairienė, Jonas Mažei- 
ka, A. Grigaitis, Mrs. B. Shim- 
kienė, N. Martin, H. C. Bogu- 
žienė, J. Kavaliauskienė, J. 
Mažukna, J. Sliekas, S. Orda, 
J. Daimont, P. Aglinskas, S. 
Yablanskienė.

L. Vasiliauskienė, 50 et.
Po 25 et.: N. Ražavienė ir 

Emma Sliekienė. Viso $21.
Iš viso $200 prisiųsta LPTK 

Brooklyno Centrui, širdingai 
dėkuojame visiems aukuoto- 
jams!

Pittsburgho ir Apylinkės 
KLPT Kasierius

„ J. D. Sliekas

Boston, Mass.
“Tarybų Galybė” Knygos Au

torius Hewlett Johnson 
Bus Bostone

ALDLD leidinį No. 46, 1941 
metų knygą, parašė archivys- 
kūpas Hiulet Džianson, angli
konų bažnyčios galva. Ją su
lietuvino Jonas Kaškaitis. Kny
gos autorius pirmam puslapy
je sako: “Aš rašau šitą pra
nešimą gale dešimtos savaitės 
rusų-vokiečių karo.” ir toliau: 
“Aš drįstu šitoj antroj milio- 
ninėj Tarybų Galybės laidoj 
pranešti antrą ir labai ragi
nantį žodį savo amerikiniams 
draugams.

“Aš neapkenčiu karo. Aš 
neapkenčiu visų karų. Aš ne
apkenčiu šito karo. Aš neap
kenčiu tos ekonominės anar
chijos, kurią gimdo karas. Aš 
trokštu taikos ir paliuosavimo 
kūrybinių, tveriamųjų žmoni
jos pajėgumų.”

Abelnai tą knygą visam pa
saulyje žmonės skaitė su di
džiausiu godumu. Tai veika
las, kuris geriausia ir smulk- 
meningiausia s u p a ž i n d ina 
skaitytoją apie tarybinę tvar
ką Sovietų Sąjungoje.

Ir štai tas genijus rašytojas 
sakys prakalbą Bostono Sym- 
fonijos Salėj, lapkričio 18 d., 
3 vai. po pietų. Tai pirmutinė 
proga amerikiečiams jį išgirs
ti bei matyti. Apart jo, kalbės 
Pavel Mikhailov, generalis 
konsulas USSR; Alexander Bo
rovsky, rusas pianistas. Albert 
E. Kahn kalbės temoje “Suo
kalbis prieš taiką.”

Nepaisant, kad vakare lie
tuviams reikės būti cambrid- 
ge’iečių nepaprastajam ban- 
kiete, Lietuvių Kliubo Svetai
nėje, bet, norint, bus galima 
suspėti dalyvauti abejose vie
tose.

Taip pat tą pačią dieną 
įvyks LDS 1-mo Apskričio kon
ferencija, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Pradžia 10 
vai. ryto. Delegatai, nesivė- 
luokite pribūti. D. J.

ANGLAI TEBENĖSINĖ JA
INDONEZUS SURABAYOJ

Batavia, lapkr. 14. —An
glijos karo laivai, lėktuvai 
ir tankai jau penktą dieną 
paeiliui pyle ugnį į Indone
zijos patrijotus, kurie gina
si Surabayos mieste. Indo- 
nezai atėmė iš anglų di
džiausią geležinkelio stotį 
mieste ir kelis valdinius na
mus.

Iš savo pusės, anglai pra
nešė, kad jie atmušė tris 
naujas savižudiškas atakas 
ir nukovę daugiau kaip 
100 indonezų. O indonezai, 
girdi, užmušė bei sužeidė 
tik pustuzinį anglų-indusų.

Birminghamo Universite
tas Anglijoj paskyrė sar
gus studentėms, kad sau
gotų jų nekaltybę nuo ame
rikonų kareivių laike šokių.
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Kai jau visai prašvito, mes bandėme 

nulipti žemyn iš koridoriaus pasidariu
sia šachta. Rūpestingai leidžiantis, 
mums šiaip taip sekėsi. Pagaliau pasi
naudodami durimis ir sienų kabliais 
kaip pakopomis, mes leidomės daug 
greičiau, negu iš pradžių buvome manę.

Šachtos gale buvo abi kapitono kaju
tės. Aš radau kišeninį laivo kompasą ir 
tuojau jį nusavinęs pavedžiau saugoti 
Stanishlovui, kadangi aš neturėjau ki
šenės, kur būčiau galėjęs jį įdėti. Kaju
tėj taip pat buvo ir du vandens tankai, 
vienas jų praustis, o kitas gerti. Taigi, 
tuo būdu vandeniu jau buvom kelioms 
dienoms aprūpinti, kadangi mes nežino
jom, ar virtuvės pompa galės vandenį 
traukti, tai ją reikėjo iš pradžių dar iš
bandyti. Gal būt, gėlo vandens tankas 
jau buvo tuščias ir vanduo iš jo išbėgęs,

“Jorikėj” mes žinojom kiekvieną vie
telę, kurioj ko ieškoti. Čia iš pradžių rei
kėjo pradėti nuo to, reikėjo visko ieškoti. 
Tačiau Stanislovas turėjo gerą uoslę ir 
tuojau surado atsargų kambarį, pantrį, 
tą momentą, kai tik mums iškilo pusry
čių klausimas. Per ateinančius šešius 
mėnessius mes du vyrai mirti iš bado čia 
negalėsim. O jei dar buvo pakankamai 
vandens, tai mes galėjom čia dar ilgai 
išsilaikyti. Maisto atsargų kambary bu
vo daugelis dėžių su mineraliniu vande
niu, alumi ir vynu. Visai blogai mums 
pasidaryti negalėjo.

Virtuvės židinį taip pat galėjom su
taisyti ir tuo būdu galėjom virti. Mes iš
bandėm šviežiam vandeniui traukti pom
pas. Viena netraukė, bet už tai visai ge
rai traukė kita. Vanduo dar buvo kiek 
drumzlinas nuo sujudinto dumblo, kuris 
anksčiau buvo nusėdęs ant dugno, bet 
per keletą dienų vanduo juk vėl nusisto
vės.

Man pradėjo nuo jo darytis bloga ir 
taip pat Stanislovas ne kaip jautėsi.

— Žmogau, — tarė jis man staigiai, 
— ką tu pasakysi, kad aš pradedu sirg
ti jūros liga. Prakeikimas dar kartą, 
toks dalykas man pasitaikydavo pirmą 
kartą gyvenime.

Aš pats negalėjau sau išsiaiškinti, ko
dėl aš vis blogiau ir blogiau jaučiausi, 
nors kibiras dar tebestovėjo visai ramiai. 
Bangų siautėjimas ir kartais šio geleži
nio koloso virpėjimas negalėjo sukelti to
kio apgailėtino jausmo.

— Dabar aš galiu tau pasakyti, Sta
nislovai, kas yra atsitikę, — po valandė
lės aš jam atsakiau. — Tai ta pasiutusi 
kajučių padėtis mus verčia sirgti jūros 
liga. Viskas čia dabar yra kitaip, vis
kas stovi stačiai. Į tai reikia iš pradžių 
priprasti.

— Aš tikiu, kad tavo teisybė, — pasa
kė jis, ir kai tik mes atsidūrėm ore, tuo
jau nebe jutom to blogumo, nors žmogui 
visa laivo padėtis, kuris taip kvailai sto
vėjo iškilęs prieš horizontą, veikė į lyg
svaros jausmą.

— Žiūrėk, — tariau aš dabar jam, kai 
mes sėdėjom lauke ir rūkėme gerus ka
pitono cigarus, — tai tėra tiktai įsivaiz
davimas ir niekas daugiau. Aš esu tik
ras, kad jei mes kartą atrastumėm, kas 
mūsų gyvenime tėra tiktai įsivaizdavi
mas ir kas yra tikrovė, tai mes išmoktu
mėm dar nuostabesnių dalykų ir į visą 
pasaulį žiūrėtumėm iš visai kito taško. 
Kas žino, kokių tai pasėkų galėtų turėti.

Nors ir kaip mes stengėmės aplink 
žvalgytis, tačiau niekur nebuvo matyti 
jokio laivo. Negalėjom net pastebėti nie
kur nė dūmų debesėlio. Mes buvom per 
daug toli nuo įprasto laivų kelio.

— Čia mes galėtume gyventi gražiau
sią savo gyvenimą, apie kurį kuomet 
nors sapnavome, — filosofavo Stanislo
vas, — turime visko, ko tik norime, gali
me valgyti ir gerti, ką tik norime ir kiek 
norime, nė vienas žmogus mums netruk
dys ir dirbti taip pat mums nereiks. Ta
čiau vis dėlto mums reiktų iš čia pasiša- 
lipti, juo greičiau, juo geriau ir jei nė 
vienas laivas neatplauks mūsų paimti, 
tai mes turime tuojau apsižiūrėti ir ban
dyti kokiu nors būdu pasiekti krantą. Vi
suomet kiekviena diena ta pati, tai kaip 
tik ir yra tai, ko žmogus negali pakęsti. 
Kartais aš galvoju, jei ištikrųjų ir butų 
rojus, kuo aš netikiu, kądąngi aš negaliu

įsivaizduoti, kur eitų turtingieji, tai po , 
trijų dienų pradėčiau baisiai piktžo- 

' džiauti prieš Dievą, kad tiktai iš to ro
jaus išsikraustyčiau ir nebereiktų visą 
laiką, sėdint tarp senų klebonų ir davat
kų, giedoti šventų giesmių.

Iš to jo pasakojimo aš turėjau vis dėl
to juoktis.

— Visai nebijok, Stanislovai, mes abu 
ten nepateksim. Juk mes neturim jokių 
dokumentų. Gali šventai tikėti, jie ten 
viršuj tikrai pareikalaus iš tavęs doku
mentų, pasų ir pažymėjimo, kad esi 
krikštytas, o jei tu jų negalėsi jiems pa
tiekti, tai jie po pat tavo nosimi užtrenks 
duris. Paklausk apie tai kleboną ir jis 
tau tuojau pat patvirtins, ką aš čia pasa
koju. .Turi ten nusinešti civilinių vedy
bų licenziją, bažnytinės santuokos akto 
liudijimą, krikšto liudijimą, sutvirtini
mo liudijimą, pirmosios komunijos lape
lį ir išpažinčių popierėlius. Jei viskas ten 
viršuj taip švariai be dokumentų būtų 
atliekama, kaip tu čia, man atrodo, įsi
vaizduoji, tai nereiktų čia žemai tų liu
dijimų jiems išdavinėti. Atrodo, kad jie 
ne visai pasitiki viską žinančia apvaizda, 
jau geriau yra, jei turi juodu ant balto 
ir viskas yra paprastai suštampuota. 
Kiekvienas klebonas tau papasakos, kad 
tenai viršuj vartų sargas turįs didelį 
raktų ryšulį. Kuriam gi tikslui tie rak
tai? Aišku, užrakinti duris, kad tuo bū
du nė vienas negalėtų be vizos peršliauž
ti per sieną.

Stanislovas vieną valandėlę sėdėjo ty
lus, o po to tarė:

— Keista, kad ir aš taip pat manau, 
tačiau visa ši istorija čia man nepatin
ka. Mums per daug gerai sekasi. O jei 
žmogui taip viskas gerai sekasi, tai kas 
nors yra netvarkoj. Man darosi nejau
ku. Taip visumet jautiesi, kai žmogus esi 
siunčiamas atostogų, kadangi tavęs lau
kia ypač sunkus darbas, kurio gerai ne
pasirengęs ir nesustiprėjęs negalėtum 
nugalėti. Karo laivyne visumet taip bū
davo. Jei tik ką nors ypatingo reikdavo 
atlikti, visumet prieš tai duodavo porą 
gerų dienų. Lygiai taip buvo ir prieš 
Jutlandijos mūšį.

— Tu kalbi, kaip prisivalgęs kopūstų 
guliašo? — pasakiau aš jam.

—Jei . tau kepta vištelė pati skrenda 
į burną, tai visumet tu ją išspjauk, kad 
tuo būdu tau gerai nesisektų. Sunkiausi 
dalykai ateina patys savaime, gali pati
kėti. Juo geriau, jei tu prieš tai buvai 
atostogose. Jei tu atostogas jau esi pra
leidęs, tuomet gali tuos sunkius dalykus 
nugalėti, kitaip gi, gal būt, jie tave su
glamžys.

— Prakeikimas, tavo teisybė, — suri
ko dabar vėl gerai nusiteikęs Stanislo
vas.— Aš esu sena avis. Paprastai to
kios kvailos mintys į mano galvą nieku- 
met neateina.1 O štai kaip tik šiandien ir 
atėjo. Jos atėjo, kai aš tenai įgulos būste 
pradėjau galvoti; arba aš turiu ištikrųjų 
pasakyti: tenai po mūsų kojomis, tenai 
mūsų draugai plaukioja už durų, toj pa
čioj dėžėj, kaip mes. Žinai, Pipipai, dėžėj 
neturi būti jokių lavonų, nes jie prisišau
kia svečių. Laivas yra gyvas ir dėl to 
arti jo neturi būti jokių lavonų. Gal būt, 
ne bent kaip krovinys, dėl manęs. Tai 
jati kas kita. Bet ne tokie aplink besivo- 
lioją, taip sau plaukioją lavonai.

— Tačiau mes negalime nieko pakeis
ti, — tariau aš.

— Apie tai aš kaip tik- ir galvojau, — 
atsakė Stanislovas. — Mes negalįme to 
pakeisti. Ir tai yra blogiausia. Visi kiti 
yra prigėrę ir mes esam likę tiktai du. 
Čia kažkas yra netvarkoj.

— Na, dabar aš turiu tau šį tą pasa
kyti, Stanislovai, jei tu nebaigsi kalbėti 
tų savo kvailų nesąmonių, — tuomet — 
ne, tavęs apačion nusviesti aš nenoriu, 
tau tai taip pat nepatiktų. Tačiau tuo
met aš su tavimi nekalbėsiu nė vieno žo
džio, jei aš net tuo būdu ir užmirščiau 
kalbėti. Tuomet vienas gyvensim vienoj, 
šachtoj, o kitas — kitoj ir kiekvienas ei
sime savu keliu. Kol tebesu /gyvas, aš 
nieko nenoriu apie tuos svečius girdėti. 
Jeigu jau taip toli nueis, tai bus pakan
kamai laiko ir vėliau. O jei tu nori suži
noti mano nuomonę, kodėl mes abu tesam 
pasilikę, tai yra visai aiškų ir dar kartą 
tai įrodo, kaip viskas pasauly teisingai 
vyksta. Mes nepriklaųšępi laivo įgulai.

(Daugiau bus)
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Waterbury, Conn.
Iš Lietuvos Vaikams Kalėdoms 

Dovanų Komisijos Veikimo

Lietuvos Vaikams Kalėdoms 
Dovanų Komisijos pasidarba
vimas nesusekė ne blogai, ka
dangi maža grupė darbavosi,- 
bet pasekmės ne visai blogos, 
žinoma, galėjo būti daug ge
resnės, jeigu būtų daugiau 
žmonių dirbę. Reikia pasaky
ti tikrą teisybę, kad tam dar
bui yra priešų, kurie yra su
sispietę Lietuvių Taryboje ir 
varo propagandą, kad- neduo
ti nieko dėlei Lietuvos žmo
nių. Jie renka tiktai dėlei pa
bėgėlių ir tokiu būdu darbą 
trukdo. Į tą komitetą buvo at
ėję moterų, kurios mėgino 
darbą trukdyti, bet joms ne
pavyko. Moterys, kurios yra 
demokratiškai nusistatę, tų pa- 
sakorkų nepaisė, jos dirbo ir 
iš to darbo Lietuvos vaikai tu
rės pagalbą.

Čionai paminėsiu, kurios 
moterys pasidarbavo ir auka
vo dėlei Lietuvos vaikų: M. 
Strižauskienė 10 dresiukių, 
vieną siūtą merginai, 4 kel
nes vaikams ir 4 pedikius mer
ginoms; K. Yenkeliunienė 
numezgė 10 kepurių, 5 siūtus 
vaikams ir davė drapanų su
augusiems. B. Satulienė auka
vo 5 siūtus vaikams ir už 5 
dolerius vilnų; E. Satuliutė nu
mezgė vilnonę kepurę, A. 
Ablozienė paruošė 2 siūtus 
vaikams; M. Bačiunienė nu
mezgė 4 poras pirštinių, kepu
rę ir davė gerų drapanų su
augusiems; Norkienė numez
gė 6 poras pirštinių ir pasiu
vo 6 sukneles; M. Meisęnienė 
numezgė 4 poras pirštinių; 
'Zorskiutė numezgė 4 poras 
pirštinių ir davė pundą gerų 
drapanų; O. Yesulevičienė au
kavo du pundus drapanų; M. 
Svinkunienė aukavo 4 pedi
kius ii’ kitokių daiktų dėlei pa
gražinimo; Dobilaitienė davė 
gerų drapanų vaikams ir 15 
dėžių pieno; U. Grinienė davė 
gerų drapanų ir aukavo ke- 
nuotų. daiktų ir vaikams po- 
pieros rašomos ir pendzelių, 
10 dol. vertės; E. Buzienė da
vė pundą drabužių, numezgė 
2 poras pirštini iš savų siūlų

ir 2 dresiukes, rašomos popie- 
roS; ir pundelį pencelių; M. 
RaskauSkienė aukavo 2 poras 
pirštinių; Kučauskienė auka
vo pundą drabužių,; Urbonie
nė aukavo 2 labai gerus mote
riškus kotus.

Komitetas dar turėjo pinigų, 
tai nupirko 12 porų čeverykų 
vaikams — visai naujų.

Turiu pažymėti, kad nuo 
30 d. rugsėjo, kur buvo su
rinkta $48.70, dar vėliau gau
ta $12, taigi už tuos pinigus 
buvo nupirkta 12 porų čeve
rykų, 18 kavalkų vaikams vi
sokių daiktų — dresių., svede- 
rių ir 1.1. J. Strižauskas.

Seattle, Wash.
Auka Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimui
Gerbiami draugai ir drau

gės, šaukėjai Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo, mes, gy
vendami taip toli nuo jūsų, 
negalime delegato prisiųsti ir 
dalyvauti kartu su jumis ir 
dalintis mintimis. Tai prisiun- 
čiam nors mažą auką, $15, 
suvažiavimo reikalams.

LLD 161 kuopa aukavo $3. 
Po $1 aukavo: M. Baltrušai
tis, J. Bųrt. J. Bukauskas, A. 
Stelma, J. A. Dwarish, T. Uls- 
kis, R. Kirk, J. Kirk, Ig. Kirk, 
F. Kavaliauskienė, G. Juodi- V. fr
SIUS.

J. Sitko ir S. Kairis po 50 
centų.

Vardu LLD 161 kuopos mes 
linkime suvažiavimui gerų pa
sekmių ir trokštame, kad su
važiavimas padarytų gerus ta
rimus suteikimui paramos nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms.

M. Baltrušaitis
LLD 161 Kuopos Sekr.

Reikia Vaikui 
Apatinių?

Taupykite panaudotus rieba
lus! Jų reikia gaminti apa
tiniams drabužiams, mate
rijoms, elektriniams prosams 
ir daugeliui kitų daiktų ... 
taip pat ir muilui.

PRISTATYKITE
PANAUDOTUS RIEBALUS!

Telef. HUmboIdt 2-7964 .

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: Sekmadieniais nėra valandų.

NAMU SAVININKAI!
. Pasimatykite Su Lietuviu Stogdengiu 

VINCU KRIAUČIŪNU
Jei jūsų namui reikia 

naujo stogo ar jei stogas rei
kalauja pataisymų, Kriau
čiūnas jums atliks. Jei per 
stogų varva, paveskite mūsų 
patyrusioms stogdengiams, 
o jie suras priežastį ir tuo
jau pataisys mažais kaštais.

SENUS NAMUS APDAROME ŠINGELIAIS 
IR JIE ATRODO KAIP NAUJI.

Stogų ar Namų Singeliavimo reikalu kreipkitės

NATIONAL ALCALA INDUSTRIES
355 Union Ave., cor. Grand st., Brooklyn, N.

Telefonas EVergreen 4-0753.

Lietuviui Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kūro Reikalu prašome kreipti

Trų-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Jelefonas EVergreen 7-1661

Lawrence, Mass
šeštadienį Bus Svarbus Susi
rinkimas ir Farmerių Pare.
šeštadienį, lapkričio 17 d., 6 

vai. vakare, Maple Parke, yra 
šaukiamas bendras susirinki
mas Liet. Literatūros Draugi
jos, Liet. Darb. Susivienijimo 
kuopų, Maple Parko Bendrovės 
ir Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto, Lawrence skyriaus. 
Šiame susirinkime bus aptarta, 
ar siusime delegatus iš Law
rence į Antrąjį Lietuvių Demo
kratinį Suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 23 ir 24 dienas, 
Pittsburgh, Pa.

Visose Amerikos lietuvių ko
lonijose eina rinkimas delegatų 
į minimą suvažiavimą, tad mes 
lawrencieciai irgi negalime pa
silikti nesuėję į bendrą susirin
kimą ir neapsvarstę šį labai 
svarbų klausimą. Dėlto visi virš 
minėtų organizacijų nariai at
eikite į šaukiamą susirinkimą 
šeštadienį, kaip 6 vai., Maple 
Parke.

Po susirinkimo įvyks tradici
nė Maple Park apylinkės lietu
vių farmerių pare. Tokios pa
res įvyksta kas metai; jos bū
na labai šaunios, linksmos, tur
tingos įvairiais valgiais ir gė
rimais. Į šią parę, kaip ir pra-

eity buvusias pares, gali atsi
lankyti ne vien farmeriai, bet 
ir miesčionys. Visiem bus pa
kankamai maisto ir gėrimų.

Po pares eis pasilinksmini
mas — šokiai, žaislai, lošimas 
kortomis ir kitokį įvairumai, 
kurie nusitęs iki anksti nedėl- 
dienio ryto. Atvažiuokime visi 
praleisti linksmai laiką su far- 
meriais, taip, kaip farmeriai 
praleidžia laiką su mumis mū
sų parengimuose.

Liet. Pag. Teik. Kom. sekr.
A. Tavaska.

PALENGVINK KANČIAS

< STRĖNŲ GĖLOS
į . \ | Štai švarus, naujas būdas liuosuot. 
/ / / l\ r>al11asl8 strėnų gėlą. Johnson’s • J , / į Back Plaster! Lengvina skausmų,
/'.OfeŽ I sustingimą, {veržimą. Jautiesi pui- 

kiai! Visose vaistinėse. Reikalauk 
Johnson & Johnson kokybės.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. 
Suteiktam garbingas laidotuves 

$150

JUSTIN M.

BUYAUSKAS
MATTHEW A.

BUYAUSKAS
Laidotuvių Direktoriai

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

Patogus laidotuvių namas 
su dviem koplyčiom ir 
grabų parodos kambariu.

426 Lafayette Street 
NEWARK, N. J.
TEL. MARKET 2-5172

ir-................... ..................................
MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eieveiterio stoties. Tel EVergreen 4-9508

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l,” nes žino, kad visados bus patenkint!

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS B RO O KLYNE

P ARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM /

459 GRAND ST.
(Skėriai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. \
Telefoną* EV. 4-863

CHARLES J. RO
(RAMANAUSKAS)

i

t

Telefonas Poplar 4110

Liūdėsio / valandoj kreip
kitės p/ie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

i būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Penktas puslapi!

Šauni Tarybinės lietu- 
vos Muzikos ir Dainų 

Šventė
(Tąsa nuo 1-md pusi.) 

dainavo Lenskio ariją ir 
Hermano ariją.

Penktajame muzik. šven
tės koncerte pasirodė Ta
rybų Lietuvos Kvartetas, 
suorganizuotas po vokiečių 
išvijimo. Šio koncerto prog
rama susidarė iš Šuberto ir 
Čaikovskio kūrinių. Kvar
teto nariai yra smuikinin
kas Targiskis, Vilniaus 
Konservatorijos profeso
rius; A. Radras, valstybin. 
Filharmonijos solistas; vio- 
listas E. Satkevičius ir če- 
listas L. Siūlelis.

Muzikos šventės progra
moj dalyvavo ir operos dai- 
ninkė Zaniauskaitė.

“Praeities Garsai”
Muzikalės iškilmės pas

kutinis koncertas buvo su
darytas iš lietuvių liaudies 
dainų ir muzikos. Šio kon
certo programą atliko Val
stybinės Filharmonijos an
samblis, vadovaujamas Šve
do. Buvo naudojami tauti
niai lietuvių instrumentai— 
dūdos, triubos, kanklės, 
švilpukai, ragai ir kt., vai
dinant, grojant ir dainuo
jant I. Švedo rapsodiją, pa
vadintą “Praeities Garsai”. 
Tautinių instrumentų muzi
ka, pusėtinai sunki atlikt, 
padarė ypač malonaus įspū
džio.

šų ginklų, amunicijos, mais
to ir kitų reikmenų. Tų į- 
rengimų ir reikmenų už
tektų dviem šimtam tūks
tančių armijos kariauti per 
10 metų, kaip rašo United 
Press.

Lietuvių Literatūros Centralinio 
Archyvo Fondo Atskaita 

Nuo spalių 1 d. iki lapkričio 1 d., 1945.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DAUG JAPONŲ GINKLŲ 
TEKO CHINŲ KOMU

NISTAM

Chungking. — Nušluoda- 
ma japonus dešimtyje pro
vincijų šiaurinėje Chinijoj, 
chimį komunistų armija pa- į 
grobė/ didelius kiekius prie

Los Angeles, Cal.
Liet. Literatūros Draugijos 

145 kp. susirinkimas atsibuvo 
4 d. lapkričio. Susirinkimas 
buvo skaitlingas. Nutarta par- 
sitraukt 60 ekz. Vilnies ka
lendoriaus platinimui. Nutarta 
sudaryti tiek raštų, kad užpil
dyti Vilnyj vieną puslapį įve
dant — Los Angeles žinios. 
Visą darbą apsiėmė tvarkyti 
Ig. Levanas.

Laikraščių vajininkų vardu 
drg. Levanienė pranešė, kad 
gauta po naują skaitytoją 
Laisvei ir Vilnei ir po 10 skai
tytojų atnaujinta. Kitas vaji- 
ninkas — J. Druskis sakė, kad 
jis turi pasižadėjusių ir tikisi 
gauti naujų skaitytojų.

Mūsų gabi finansų raštinin
kė drg. M. Bušienė jau pradė
jo kolektuoti narių duokles už 
1946 metus, tai labai geras 
darbas, nes jai besidarbuojant 
nariai visi anksti susimoka 
duokles. Jau ir dabar kele
tas pasimokėjo duokles.

Los Angeles mieste neseniai 
apsigyveno dvi poros chica- 
giečių, tai Peteriai ir Railai, 
linkime jiems gero pasisekimo 
Kalifornijoj. Pirmininkui pa
prašius svečius išsireikšti, jie 
sakė, kad Los Angeles mies
tas patinka, patenkinti lietu
vių veikimu ir patys žadėjo 
darbuotis. Mes pasitikime, kad 
jie padės mums skleisti ap- 
švietą tarpe mūsų miesto lie
tuvių.

Lankėsi pas mus svečių iš 
Detroito, tai pritarėjai J. P. 
Kock ir Krups. Jie apžvelgė 
visas gražesnes vietas Los An
geles srityj ir lapkričio 4 d. 
grįžo atgal į Detroit.

R-ka

ĮPLAUKOS:
LDS 8 kp., Newark, N. J., per V. J. Casper $3.00; po 50c:

Ch. Anuskis, K. Stelmokienė, J. Paukštaitis, Walter
Simon. Viso $5.00-

LLD 217 kp., Winnipeg, Canada, per M. Motuzą (blanka) :
LLD kp. $2.10; P. Piragis $2.05; A. Petniunas $1.45;
po $1.00: S. Kriščius, A. Samalionis, M. Vidruk; po 25c:
Mačiukonis, V. Lepesko, M. Motuzą, P. Gudžiūnas, S.
Paknis; J. Radzevičius 15c. Viso 10.00

LDS 142 kp., Pittsburgh, Pa. per Al. Sherbin 10.00
Alex Sherbin, Pittsburgh, Pa. 2.00
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa. 1.00
F. Kazakevičienė, Jamaica, N. Y. 2.00
ALDLD 29 kp., Rockford, Ill., per J. Rulį ir S. žolinienę 5.00 
I. Dambrauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pov. Vaitekūnas, Baltimore, Md. 1.50
LLD 46 kp., Ottawa, Ont., Canada, per Bielinį , 10.00
LDS 31 kp., Oakville, Conn., per P. Bokas 7.00
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa., per Fr. Wilkas 5.00
A. L. M. Kultūros Kliubas, Chicago, Ill., per L. Matuzienę 10.00 
LLD 32 kp., New Haven, Conn., per J. Didjun, (blanka) :

LDS 16 kp., New Haven, Conn. $5.00; po $1: B. Vait
kevičienė, J. Latvis, A. Miliauskienė, J. Didjun, A.
Miller. Viso 10.00

J. P. Chepulis, Southbury, Conn. 3.00
ALDLD 104 kp., per K. Guzevich, Chicago, Ill. 8.00
ALDLD 190 kp., per P. Nomura, Cleveland, Ohio 3.00

Viso įplaukė per spalių men. $93.50
Pirmiau įplaukė 1155.04

Išviso iki lapkričio 1 d. įplaukė $1248.54 
V. Rudaitis, ižd.

PRANEŠIMAI PRANEŠIMAI

FINIŠERKOS PRIE UNIFORMŲ 
TAIPGI MERGINOS PRIĖ SKALBYKLOS 

DARBO. NUOLAT—GĖROS ALGOS. 
CUNNINGHAM LAUNDRY, 

138-02 ELDER AVE., FLUSHING, L. I.
FLUSHING 3-0193

(273)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORĖS
PRIE BLIUSKUČIŲ 

Geros Darbo Sąlygos 
Patogi Transportacija

THE FA-MUS SPORTSWEAR
601 — 4TH AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.
' (269)

MERGINOS IR BERNIUKAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas, švarus 
darbas. Naujas Cellophane fabrikas. Mokes

tis nuo valandų. Algos ir Bonai.
CELLO-MASTERS, Ine.,

1155 Randall Ave., tlronx 
DAYTON 9-6455.

. (269)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 18 d., 1:30 vai. dieną. V. J. 
Stankaus barzdaskutykluoj, Ferry 
St. Prašome visus narius dalyvauti.

(268-269)

CAMBRIDGE, MASS.
ALDLD 8 kp. ir Moterų Kliubas 

rengia bankietą su koncertine pro
grama, tai bus deelgatų išleistuvės 
j ADL Suvažiavimą, įvyks lapkr. 18 
d., 5 vai. vak., 823 Main Street. 
Prašome visus dalyvauti. — Kom.

(268-269)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks lapkr. 18 d., 7 v. v., 735 Fair
mount Ave. Kviečiame visus daly
vauti. — P. Puodis, sekr. (267-268)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks lapkr. 18 d., 11 vai. ryto, 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes turėsime balsuoti Centro 
Komitetą sekantiem metam. Taipgi 
yra ir kitų svarbių reikalų aptari
mui. — Sekr, (267-268)

CLIFFSIDE, N. J.________

Pasilinksminimas ir Vakarienė
Rengia ALDLD 77 kuopa, Cliffside, N. J.

Sekmadienį, Lapkričio 18 November
Pradžia nuo 3 vai. dieną. — Vakarienė 6 v. v.

Chas. Stephans--Boro Bar Salėje
344 Palisade Ave., Cliffside, N. J.

ŠOKIAI PIRM IR PO VAKARIENĖS
Laike Vakarienės, prie stalų, alus nemokamai, 

įžanga $1.00 Asmeniui.
Dalyvaus du Dainininkai iš Brooklyn©

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius į šį tikrai smagų 
vakarą. —Komitetas.
______________________________________________________________

SO. BOSTON, MASS.
Lapkr. 17 d., 8 v. v., po 318 W. 

Broadway įvyks vakarienė trijų 
patrijotingų draugių rūpesniu ir lė
šomis, dėl tikslo ADL Suvažiavimo. 
Tą vertingą žygį padarys Žukaus
kienė ir M. Dambrauskienė. Už tai 
galima sušukti VALIO! Bostonie
čiai, būkime visi vakarienėje.

(267-268)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr. susirinkimas įvyks lapkr. 
16 d., 8 v. v., 1218 Wallace St. Visi 
delegatai dalyvaukite šiame susi
rinkime. Taipgi ir tie, kurie yra iš
rinkti į Pittsburgh© Suvažiavimą. 
Bus apsvarstoma apie kelionę ir kiti 
reikalai. — J. 'Šmitienė. (267-268)

STOUGHTON, MASS.
Stoughtono Lietuvių Suvienytų 

Draugijų speciąlis susirinkimas 
įvyks lapkr. 18 d., 2 vai. dieną. 
24 Morton St. Bus keliamas klausi
mas suvienijimo Stoughtono Liet. 
Piliečių kliubo su viršminėta drau
gija.—Kviečia Komitetas. (267-268)

BALTIMORE, MD.'
Lapkr. 17 d. Moterų mezgėjų Kliu

bas ir LLD 25 kp. rengia vakarienę 
ir šokius, šis parengimas tai būna 
metinis, žymiauisa sueiga, rengiama 
demokratinių lietuvių Baltimorėje, 
—• vadinama farmerių vakarienė. 
Apylinkės lietuviai farmeriai aukoja 
daug šviežių valgių šiam parengi
mui, tai todėl gaspadinės gali pri
ruošti skaniausią vakarienę už vi
sas ruošiamas Ęaltimorčjc. Įvyks 
Liet, salėje, 851 Hollins St. Pelnas 
nuo parengimo skiriamas pagalbai 
Lietuvos žmonėms. — Kviečiame vi
sus. — Kom. (267-268)

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teik. Kom., 

viet. skyr., rengia parengimą lapkr. 
18 d. Liet, salėje, 2 vai. dieną. Va
karienė bus pagaminta iš gerų na
mie darytų valgių. Tįkieto kaina va
karienėje 75c suaugusiems. Pelnas 
skiriamas pagalbai Lietuvos žmo
nėms. Kviečiame visus demokratiją 
mylinčius žmones dalyvauti ir pa
rginti savo centais šį taip svarbų 
tikslą. —■ Kom. (267-268)

ESPLEN-P1TTSBURGH, PA.
Delegatai Į Suvažiavimą Ir 

Auka
Lapkričio 6-tą dieną, Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 142-ros kuopos buvo susi
rinkimas. Narių atsilankė į su
sirinkimą nemažai, nes buvo 
pakviesti per atvirutes.

Paaiškinta, kad bus rinki
mai delegatų į Amerikos De
mokratiniu Lietuviu Suvažiavi
mą. Į kuopą prisirašė vienas 
narys. Išrinkome 6 delegatus į 
A. L. D. Suvažiavimą, kuris 
įvyks lapkričio 23—24 d d., 
Pittsburgh, Pa. Nutarta, kad 
kuopa pasiųstų pasveikinimą 
suvažiavimui ir paskyrė auką 
$100.

Kadangi buvo pusėtinas bū
relis narių, tai likosi nominuo
ti kandidatai į L. D. S. 142-ros 
kuopos komitetą 1946-tiems 
metams. Buvo daug apkalbėta 
apie darbininkų reikalus. Visi 
klausimai likosi apkalbėti 
rimtai, be jokių užsipuldinė
jimų. Susirinkimas pavyko la
bai puikiai. Buvo svečias ant 
susirinkimo, tai mūsų senas 
draugas Jonas Urbonas iš S. S. 
Pittsburgh, Pa.’

Pirmininkas paprašė drg. 
Urboną, kad pasakytų kelius 
žodžius. Drg. Urbonas savo 
kalboj paaiškino, kaip drau
gijos gyvuoja Pittsburghe ir 
apylinkėj, kvietė prisirašyti ir 
į kitas draugijas ne tik į LDS. 
Tuomi susirinkimas ir užsibai
gė. Karvelių Tėvas

PAJIEŠKOJIMAI
Adomas Nivinskas pajieško savo 

brolio Stasio Nivinskio ir motinos 
Juzės Nivinskicnės, kilusių iš Kė
dainių apskr., Baisogalos miestelio. 
Paskutiniuoju laiku gyveno Rock 
Ford (Valstija?—Adm.) USA. Pra
šau atsiliepti šiuo antrašu: Adomas 
Nivinskas, Agraciada No. 2442, 
Montevideo, Uruguay. (267-268)

REIKIA VYRŲ!
NUOLATINIS DARBAS — GERA ALGA

Paprasti Darbininkai • Be Patyrimo Fabriko 
Darbininkai

Mašinistai • Tool & Die Darytojai

\ Designers—Electro-Mechanical
s? 

Elektros Indžinieriai

(Development ir Project)

Kreipkitės nuo 8:15 A.M. iki 4 P.M.

Thomas A. Edison, Ine.
Gate 43, Lakeside Ave., West Orange, N. J.

(274)
V— —.. -.. . ■ . ■ ---j/

Edison Emark Battery Division

REIKIA TUOJAU
DŽIANITORIU * SKREPŲ KRAUSTYTOJO

PRODUKCIJOS DARBININKŲ (Priedai už Gabumus)

GERI DARBAI — GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS

KREIPKITĖS

Thomas A. Edison, Ine
Belleville Turnpike, Kearny, N. J

(274)

REIKIA 
BUŠELMANŲ

Prie kelnių ir kotų 
Kreipkitės 

RONNER’S MEN’S TAILORING 
DEPARTMENT

KONNER’S 
MARKET PRIE CHURCH ST. 

PATERSON, N. J.

Stalioriai
J-MOS KLASĖS

KRAUTUVIŲ RAKANDAM
IR BUFETAM

PUIKIAUSIOS ALGOS
ŠAUKITE

GLENMORE 2-4590 ‘

(269)

(273)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BUŠU DRAIVERIAI
MECHANIKAI

APVALYTOJAI
Nuolatinis Darbas

KREIPKITĖS 9 IKI 5

IRONBOUND
TRANSPORTATION CO 

' • • % * • 3 > V
6 MARGARETTA ST.

NEWARK. N. J
(274)

A

MŪSŲ KULTŪRINIS CENTRAS
*

Jsisteigimas namo kaipo kultūrinio
Centro priklauso nuo to, kaip greit ir 

kaip daug bus išpirkta Šerų.
ŠĖRO KAINA $25

Visi norime, kad pažangioji Amerikos vi- . 
suomenė turėtų tinkamą namą, kuriame bū
tų patogios patalpos didžiųjų nacionalių or
ganizacijų raštinės ir Laisvės spaustuvei. .

Taipgi Turi Būt Gera Sale 
Parengimams ir Susirinkimams

Dalykas yra didelis ir svarbus. Visi turime 
įsigyti serų ir tai reikia greit atlikti. Kurie 
finansiniai išgali turėtų pirkti po daugiau 
kaip po vieną Šerą.
Siųsdami už Šerus pinigus, čekius ar money- 
orderius išpirkite sekamu vardu:

Home For Lithuanian Workers, Inc.
Nes tokiu vardu banke yra padėti namo ben
drovės pinigai, todėl čekiai ir money-orderiai 
turi būt taip rašomi. . .

L

HOME FOR LITHUANIAN WORKERS, Inc.
46 Ten Eyck St. Brooklyn 6, N. Y.

I JI . ................. j: - ‘ ' - ...... ........6
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HARTFORP, CONN.

KONCERTAS

MERGINOS MERGINOS 
18 IKI 30 

Lengvas Fabriko Darbas 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nuolatinis Darbas-Užtikrintas Darbas 

Progos Pakilimams 
Poilsio Periodas, Linksmos Aplinkybės 

Apmokamos Vakaeijos ir Šventės 
Kreipkitės Nuo Pirmadienio Iki 

Penktadienio, 8:30 iki 5.

SCOTT PAPER COMPANY 
CUT-RITE DIVISION

50 Harrison St., Hoboken, N. J.
(273)

TOOL IR DIEMAKERS 
1-MOS KLASĖS TIKTAI.

Gera alga ir geros darbo sąlygos.
LENOX MFG.

774 LENOX ROAD, BROOKLYN
(274)

PAGELB1NINKAS
Stiprus vyras pagelbėjimui ant troko. Nuo
latinis darbas ir gera alga tinkamam vyruk 

MALLETT & ROSENBERG,
56 COOK STREET, BROOKLYN.

(270)

RENGIA HARTFORDO LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį
t

Lapkričio
18

November

Lietuviu Kliubo Salėje
227 LAWRENCE ST., 
HARTFORD, CONN.

Pradžia 3:30 v. dieną BRONĖ LUCAS 
(Rasimayičiūtė)

VIRĖJOS
NEREIKIA PATYRIMO

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS
VIRIMU

NAMŲ AR 
RESTAURACIJOS PATYRIMU

GEROS ALGOS 
VAKACIJOS 

MAISTAS IR UNIFORMOS
GREITI PAKILIMAI 

PUIKUS MOKINIMOSI GERO AMATO 
TURI MOKĖTI ANGLIŠKAI 

SKAITYTI IR RAŠYTI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)

MEDŽIO APDIRBĖJAI
PATYRĘ 

Prie komercijinių trokų viršų. 
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA -APMOKAMOS VAKACIJOS
METROPOLITAN DISTRIBUTORS 

501 TENTH AVENUE, N. Y. C. 
MEDALLION 3-4000

(270)

APVALYTOJAI IR
APTARNAUTOJAI

Pavieniam kambarys, duodama 
valgis ir uniformai.

Kreipkitės asmeniškai arba rašykite į

PERSONNEL OFFICER
ENGLEWOOD HOSPITAL

ENGLEWOOD, N. J.
(tiktai 20 minučių busu nuo New York City)

(269)

INDŲ MAZGOTOJAI
VIRTUVĖS DARBININKAI

Linksmos darbo sąlygos 
PRIE AIRPORT

Moderniškai jrengta. Pakilimų progos. 
Kreipkitės 9 iki 12 pradedant pirmadieniu, 

baigiant penktadieniu.

T. W. A. HANGAR NO. 6 
La Guardia Field.

(271)
VALYTOJOS, Ųfisinių Namų. Nuolat. $35. 

Kreipkitės tarp 4 ir 5 P.M.
INGE, 59 Pine St., New York City.

(X)

ALEKSANDRAS VASILIAUSKAS
■■ KONCERTINĘ PROGRAMĄ PILDYS:

LAISVĖS CHORAS, DIRIGUOJANT MARYTEI BALTULIONYTEI.
Solistės bus gerai žinomos Naujojoj Anglijoj

Bronė Lucas (Rasimavičiutė) dainininkė irmuzikos mokytoja Gertrude Uliskas, 
talentinga solistė iš Waterbury, Conn. Elena Kapčiunas, jauna dainininkė, kuri 
skambins gitarą.
Iš Brooklyn, N. Y. dalyvaus žymus dąininin kas — tenoras Aleksandras Vasiliauskas. 
Taipgi Sudainuos Naujai Išleistas Dainas Vyry Choras, Laisvės Ch. Oktetas ir Kvartetas

Įžanga po $1.00 Ir 75c (su taksais). Vaikučiams pusė bilieto. KVIEČIA RENGIMO KOMITETAS.

OFISŲ DARBININKĖ
4 valandos naktimis, pradedant pirmadieniu, 

baigiant pehktadieniu. Gera Alga.
Gerai žinoma firma.

Telefonas HANOVER 2-6900, EXT. 557
' ' ' (268)

REIKIA DŽIANITORIU
PRIE AIRPORT 

GERA VALANDŲ MOKESTĮ# 
Kreipkitės nuo 9 iki 12 

Pradedant Pirmadieniu, baigiant 
Penktadieniu.

T. W. A. HANGAR NO. 6
LA GUARDIA FIELD 
 . (2H)

graži, 
taipgi

MERGINOS
Mokytis Plastiko Išdirbystės 

$31.20 į Savaitę^Pradžiai 
Gera Proga Pakilimams

CRYSTAL PLASTICS CO.
186 W. 24th Street 
  (268)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas sustatymo darbas. 5 dienų savaitė. 

79-05 NORTHERN BLVD., 
JACKSON HEIGHTS, L. I.

. " (268)

APVALYTOJAI, Ofisų Būdinkuose. Nuolat, 
Dienomis ir Naktimis. $37.25. Matykite Mr« 
INGE, 59 Pine Street, New York City.

(X)

ABELNAM
AUDIMŲ DgUKAVIMUl
FABRIKO DARBININKAI

PASSAIC 8-4300
(248)

* 
i’?

UU.
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pinigus išleidžia delegatų pa-
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Dovanos Lietuvos 

Žmonėms
Amerikos - Sovietų Vyriausy
bių Atstovai Pasisakė už Tų

Dr-gė O. Dobinienė, Brook
lyn i etė, nors silpna sveikato
je, vis vien stengiasi kiek ga
lėdama * pagelbėti Lietuvos 
žmonėms. Ji (prieš pasidavi
mą operacijai) surinko nuo 
sekamų asmenų :

Juozas Slevis, Newark, N. 
J., $5.

Po $1 : T. Markowitz, J. E. 
Smith, A. Dobinienė, brookly- 
niečiai. Viso $8.

Esam dėkingi šiem žmo
nėm, kurie neatsisako nors su 
maža dovanėle pagelbėti nu
pirkimui reikalingų medika
mentų Lietuvos žmonėms.

L. K.

Paskutinis Pakvietimas 
Į Ridgewoodieciy 

Vakarienę
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 55 kuopos vakarienė atsi
bus šio šeštadienio vakarą, tai 
yra lapkričio 17 d. Visos ir vi
si, kurie turite jau nusipirkę 
tikietus, įsitėmykite dieną, o 
kurie dar neturite, Įsigykite 
tikietus. Bet jeigu kurie netu
rėtumėt progos nusipirkti ti
kietus iš anksto, vistiek atei
kite, nes komisija per klaidą 
užsakė daug daugiau maisto, 
negu buvo manyta.

Vakarienė Įvyks šapalo- 
Vaiginio svetainėje, 147 Tha
mes St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Visas ii* visus kviečia —
Rengėjai.

Davis Vėl Išrinktas
Miesto Tarybon

Benjamin J. Davis, Jr.

Benjamin J. Davis, Jr., ko
munistas New Yorko Miesto 
Tarybos narys, tapo iš naujo 
išrinktas tarybon pereitą tre- 
čiadienĮ. Išrinktas 15-me ir 
paskutiniame balsų rokavime, 
kaip ir kiti trys.

Vienintelis ji pralenkęs bu
vo Stanley M. Isaacs, pažan
gus republikonas, kuris buvo 
išrinktas 14-me balsų rokavi
me, gavęs pilną balsų kvotą— 
75,000.

Davis gavo 63,498.
William A. Carroll, taipgi 

turėjęs CIO užgyrimą, demo
kratų kandidatas, gavo 61,- 
486.

Eugene P. Connolly, darbie- 
čių-demokratų, 54,208.

Samuel DiFalco, dem., 46,- 
892.

Visi, apart Connolly, jau 
yra tarybos nariais. Connolly 
jau kandidatuoja kelintu kar
tu, bet tik pirmu kartu tapo 
išrinktas.

New Yorko apskrities balsų 
rėkavimas užbaigtas vėlai tre
čiadienio naktį, darbininkams 
sutikus dirbti iki užbaigos. Da
vis buvo paskelbtas išrinktu 
10:50 vai. vakaro.

Bronxe Irgi Užbaigė
Kiek ankstėliau trečiadie

nio vakarą užbaigta balsų ro-

Šalių Draugingumą
Oficialiai Jungtinių Valsti

jų ir Tarybų Sąjungos vy
riausybių atstovai, kartu su 
daugtūkstantinėmis miniomis 
newyorkieciu, Madison Square 
Gardene, lapkričio 14-tą, pasi
sakė už palaikymą ir stiprini
mą draugingumo tarp šių 
abiejų šalių vyriausybių ir 
žmonių. L ’ '

Apie 21,000 publikos, kuri 
buvo iš laimingųjų apsirūpin
ti tikietais iš anksto ir patek
ti salėn (apie 10,000 aprokuo- 
ta grįžusių nuo durų, nes dar 
pirm mitingo pradžios tikietų 
pritrūko), girdėjo Dean Ache
son, mūsų valstybės sekreto
riaus padėjėją ir Nikolai N. 
Novikov, Tarybų Sąjungos am
basadoriaus pavaduotoją, pa
reiškiant, jog tų šalių artimas 
draugingumas ir sutartingu- 
mas yra būtinas išlaikymui tai
kos. Pareiškiant, kad tas drau
gingumas ne tik būtinas, bet 
ir galimas.

Tą pačią mintį pareiškė 
Anglijos žymusis dvasiškis 
Hewlett Johnson, Canterbury 
dekonas.

Acheson’o ir Jonhson’o kal
bos, beje, buvo transliuoja
mos ir per radio. Joseph E. 
Davies, buvęs J. V. ambasa
dorius Tarybų Sąjungai, per
statė garbės svečius, vyriausy
bininkus ir dekoną.

Mitingui taipgi trumpai kal
bėjo garsusis- artistas Paul 
Robeson, dvasiškis Stephen 
H. Fritchman iš Bostono, ren- 

j gėjų — National Council of 
' American - Soviet Friendship 
Į pirmininkas Corliss Lamont. 
| Įvedamąją kalbą - maldą pa- 
j sakė brooklynietis žymus dva- 
i siškis Dr. John Howard Me- 
' lish.

Sunku būtų Įsivaizduoti ne
mačiusiam ir veik neapsako
ma žodžiais mačiusiam, kokį 
jausmą sukėlė mitinge pasiro
dymas jau obels žiedais pra- 
žydusio senuko dvasiškio John
son, atvykusio virš 3,000 my
lių pasakyti amerikiečiams, 
kad mes, kaip kad ir anglai, 
siekdami sugyvenimo su Ta
rybų Sąjunga ir taikos, priva
lome išmesti iš savo rankų tą 
atominės bombos nagaiką, ku
ria dabar švaistome po sa
vo talkininko akimis. Audrin
ga, ilga ovacija liudijo, kaip 
žmonės Įvertina tą Dievo tar
ną, kuris praktikuoja tą, ko 
jis sakosi mokinąs — meilės 
artimui.

Neabejotinu atstovu savo 
žmonių ir visų, viso pasaulio 
siekiančiųjų laisvės žmonių, 
buvo pripažintas garsusis neg
ras artistas Paul Robeson. 
Kurtinanti audra ovacijų, su
tikusi jo dainas ir trumpą kal
bą už tokią laisvę ir draugin
gumą pasaulyje, koks yra Ta
rybų Sąjungoj, rodė jį esant 
aukštu tarp aukščiausių tai
kos ir laisvės patronų, nors 
jis oficialiai nesiskelbė bent 
ką atstovaujančiu.

Mitingą sveikino generolas 
Dwight D. Eisenhower, Angli
jos ambasadorius Lord ITali- 

kavimas ir Bronx apskrityje, 
išrinkti paskutiniai keturi: 
Cunningham, Keegan ir 
Schwartz, demokratų, ir Pa- 
lestin, liberalų. Balsų skaičiai 
dar nebuvo paduoti.

Diena anksčiau, pirmiausiu 
visame mieste gavusiu pilną 
kvotą balsų — 75,000 — buvo 
paskelbtas Quill, darbietis.

Brooklyne ir Queens balsai 
tebebuvo rokuojami ir ketvir
tadienio rytą. Brooklyne Cac- 
chione vis tebebuvo pirmuoju, 
turėjo virš dešimtį tūkstančių 
daugiau balsų už artimiausį 
jam Sharkey. Queens’e jau iš
rinktas Phillips. 

fax, karo sekretorius Robert 
P. Patterson, admirolas Ernest 
J. King, vidaus sekretorius 
Harold L. Ickes, Mrs. Eleanor 
Roosevelt, CIO prez. Philip 
Murray, gelžkeliečių prez. A. 
F. Whitney, prof. Albert Ein
stein, Dr. 'Harlow Shapley, žy
mūs aktoriai teatrininkai Ka
therine Hepburn, Edward G. 
Robinson, Orson Welles ir ei
lė kitų.

Gi rinkliavoje auklėti drau
gingumui tarp U.S.A, ir U.S.S. 
R. girdėjosi - %matėsi tūkstan
tinių, penkšimtinių ir šimtinių 
aukų su migla dolerinių iš ga
lerijų. Rep.

Nusibaudč už Nedalyva
vimą Laisvės Koncerte

Nuolatinis darbininkų ju
dėjimo rėmėjas Jonas Ragaus
kas, kuris gyvena Shelton, 
Conn., visados stengiasi daly
vauti Laisvės koncertuose ir 
piknikuose.

šiemet iš priežasties nesvei- 
kavimo negalėjo dalyvauti 
dienraščio koncerte, tai save 
“nusibaudč” prisiųsdamas $20 
aukų, kurias sekamai padali
na :

Dienraščiui Laisvei už kon
certo tikietą $1.50. Auka De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimui $3.50 ir $15 Lietuvos 
liaudžiai — vaikučiams kalė
dinėms dovanoms.

Jonas rašo, kad Lietuvos 
žmonėms pagalba labai rei
kalinga, ypatingai dabar. Jis 
nuolatos aukoja pagal išgalę. 
Ačiū už nuoširdumą!

D. M. š.

O’Dwyer Reikalausiąs, 
Kad Dewey Pakeistu 

Taksą Kvotą
Naujai išrinktasis New Yor

ko miestui' majoras O’Dwyer 
pereitą šeštadienį lankėsi pas 
gub. Dewey, Albany, sakoma, 
pasitarti dėl miesto taksų ir 
kitais reikalais.

O’Dwyer savo kampanijoj 
smarkiai kritikavo taksų kvo
tą. Jis sakė, kad iš miesto su
mokamų taksų valstija pasi
laiko perdaug, o miesto rei
kalams užleidžia permažai. 
Pasekmėje, valstija laiko mi- 
lionus sukrautus, o miestui 
trūksta būtiniausiems . pageri
nimams. Pradėjus tuos page
rinimus, atsirastų ir naujų dar
bų tūkstančiams žmonių.

Brangus Instrumentas

Edmund Kurtz, rusas muzi
kas, šiomis dienomis pirkęsis 
Stradivariaus darbo cello už 
$85,000. Su tuo instrumentu 
koncertuosiąs Town Hall šį 
penktadienį ir kovo 8-tą. šis 
esąs vienu iš 17-kos tokių in
strumentų, šiuo tarpu esančių 
Jungtinėse Valstijose. Cello 
darytas 1724 metais.

Buyęs republik. ir liberalų 
kandidatas Į majorus Jonah 
Goldstein, po pralaimėjimo 
rinkimų, sugrįžo vėl tarnauti 
teisėju.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bas, po 280 Union Avė., rengia Nau
jų Metų Laukimo Vakarienę ir šo
kius. Įvyks pirmadienį, gruodžio 31 
d., 8:30 v. v. Bilietas $3.50 asme
niui. Galite bilietus įsigyti pas Kliu- 
bo gaspadorių J. Zakarauską ir pas 
Rengimo Komisiją.

Taipgi norime priminti, kad Kliu- 
bo biznio susirinkimas įvyks lapkr. 
23 d. Prašome visų dalyvauti.

(268-269)

Vyksta Paulioti 
Cfiffsidėj

Šio sekmadienio popietį ir 
vakarą, lapkričio 18-tą, Cliff
side, N. J., Įvyksta balius- va
karienė. Baliaus pradžia 3 
vai. po piet, vakarienė 6 vai. 
Įžanga tik $1. Vieta — Ste
phans Boro Bar salėje, 344 
Palisade Ave.

Kiek teko pastebėti Laisvės 
koncerte, Mikutaitytė, Bakū- 
nienė, Stasiukaitiene ir kiti 
aprūpino daugelį brooklynie- 
čių tikietais iš anksto, tad jie 
važiuos dideliu būriu. Tačiau 
ir neturintieji tikietų žada va- 
žuoti ir tikisi alkanais nelikti. 
Niekam nesinori atitrūkti nuo 
draugiškų cliffsidiečių. D-ė.

LLD 1-ma Kuopa Siun
čia 3 Delegatus į D. L.

Suvažiavimą
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyko lapkričio 8 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne
mažas būrelis. Aptartas val
dybos raportas, kad su pra
džia naujų 1946 metų kiek
vienas narys turės priduoti sa
vo antrašą.

Pasirodo, kad dar daug na
rių nėra pasimokčję duoklių 
už 1945 metus. Nėra nuosta^ 
bu, kad reikia pas tūlus biz
nierius nueiti iškolektuoti 
duokles. Jų dauguma perdaug 
užsiėmę darbu vakarais, per 
daugelį reikalų pamiršta susi
rinkimą. Bet darbininkai, dirb
tuvėse dirbdami, turi vakarais 
laiko ateiti į susirinkimus ir 
duokles užsimokėti. Tad,’ 
draugai, paskubėkite iki Nau
jų Metų užsimokėti, nes šių 
metu jau vienas mėnuo teliko.

Man atrodo, kad Literatū
ros Draugijoj priklauso dau
giau susipratę žmones, kurie 
myli ir įvertina skaitymą lais
vos, moksliškos literatūros. Tik 
pagalvokime, jeigu didžiuma 
narių mokėtų tik pabaigoj* 
metų, tai mes visi negautu-; 
mėm tą patį metą knygos. 
Tai, draugai, kurie negalite 
atsiminti pradžioje metų mo
kėti, užsimokėdami pabaigoje 
1945 už šiuos metus, kartu už-' 
simokėkite ir už 1946 metus.

Siunčiame 3 Delegatus x
Į Antrą Demokratinių Lie-' 

tuvių Suvažiavimą, įvykstantį 
šio mėnesio 23 ir 24-tą, Pitts- 
burghe, išrinkome 3 delega
tus: K. Rušinskienę, E. Gasiu- 
nienę ir V. Čepulį.

Kadangi mūsų kuopa visus

Lietuviška#

Traktyrius
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtinės

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat
į Savininkas
411 Grand St. Brooklyn 

siuntimui, tai nariai liuosno- 
riai pasveikino suvažiavimą 
kuopos vardu, sekamai: Po 
$1 : G. Kuraitis, V. Bunkus, 
M. Sapiega, J. ir E. Gasiunai,
V. Čepulis, D. M. šolomskas, 
I. Levanienė, J. E. Gužas, L. 
Gavrilovičius, R. židžiunas.

Po 50c: A. Balčiūnas, G. 
Wareson, V. Rudaitis.

Kuopa siunčia delegatą į 
American Society for Russian 
Relief konferenciją, kuri įvyks 
lapkričio 18 d., Astoh viešbu
tyje, New Yorko mieste. Pra
džia 10 vai. ryto.

Buvo balsavimai narių į 
LLD Centro Komitetą 1946- 
1947 metams.

G. Kuraitis, organizatorius.

Šeši Komisionieriai 
Įteikė Rezignaciją

Su išrinkimu naujo majoro, 
eina persigrupavimas visos 
miesto vyriausybės, kaip kad 
su išrinkimu naujo valstijos 
gubernatoriaus ar valstybės 
prezidento paprastai eina per
organizavimas tų įstaigų ad
ministracinio aparato. Peror
ganizavimas — kartais į ge
resnį, o kartais ir į prastesnį 
aparatą, — priklausant nuo 
to, kas išrinktas.

Naujai išrinktas majoras tu
ri teisę pasiskirti miesto de- 
partmentams komisionierius.

Einant ta tradicija, šeši ko
misionieriai ir iždininkas įtei
kė savo rezignacijas, pasisakė 
pasitrauksią iš pareigų su pa
baiga šių metų, kada baigsis 
šio majoro, LaGuardijos ter
minas.

Pasitraukia: sveikatos ko
misionierius Di-. Ernest I. Ste
bbins, leidimų kom. Paul 
Moss, pirkinių kom. Albert 
Pleydell, viešųjų darbų kom. 
Edward J. McGrew, iždinin
kas Almerindo Portfolio, ma
rinų ir orlaivystės kom. John 
McKenzie, turgaviečių kom. 
Henry M. Brundage.

Ar bent kuris iš jų bus pra-

Egzaminuojant Akis.
Rašome Receptas

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius.
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-39$ BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8.WJ

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn, 

Kampna Broadway ir Stone Av«.
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS
V

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

šomas ir ar liksis tarnyboje 
po busimuoju majoru O’Dwy
er, dar nesigirdi. Jie visi buvo 
pasamdyti jau prie LaGuardi
jos, išskyrus McKenzie, kuris 
užsilikęs miesto tarnyboje net 
nuo O’Brien’o majorystės lai
kų. Majoras LaGuardia šiam 
ilgalaikių! tarnautojui siūlęs 
tarnybą teisėju, jeigu jis pri
imsiąs. Teisėjai magistratai 
skiriasi tam tikriems termi
nams, yra neprašalinami iki 
išsibaigia terminas. Gi komi
sionieriai skiriami neribotam 
laikui, bile kada gali būti ma
joro pakeičiami kitais.

Du iš komisionierių tuo tar
pu jau yra žinomi turint kitas 
paskirtis: Dr. Stebbins eina 
profesoriauti Johns-Hopkins 
Universitete, Marylande, o 
Brundage vadovausiąs koope- 
ratyvei didžiajai turgavietei, 
steigiamai greta buvusios se
nosios Washington turgavie
tės, New Yorke.

Marcel Padilla, 48 m., gro- 
serninkas, New Yorko teisme 
pasimokėjo $5 bausmės už iš
ėjimą gatvėmis pasivaikščioti 
apsivilkus tik su trumpom kel
nėm, ilga barzda ir nieku 
daugiau. Jis sakėsi taip vaikš
čiojęs dėl sveikatos.

Mrs. Mathilda Rood, 40 m., 
žmona kapitono laivyne, ras
ta uždusus gasu savo apart- 
mente, 1105 89th St., New 
Yorke. Menama, kad ji nusi
žudė.

i >

Lietuvis Meno Parodoj
Montclair Meno Asociacija 

ir Amerikos Artistų Profesi
nes Lygos New Jersey Sky
rius ruošia tapybos kūrinių 
Penkioliktąją Parodą Mont
clair mieste, N. J. Paroda eis 
iki lapkričio 25-tos dienos to 
miesto Meno Muziejuje, 3 So. 
Mountain Ave. ir Bloomfield 
Ave. Lankyti galima nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

Parodoj dalyvauja su dviem 
aliejiniais paveikslais ir žino
mas lietuvis tapytojas Ignas 
Banasevičius.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. PETRIKĄ 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS' I 12 ryte j 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

< CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Naujas Savininkas
306 UNION AVENUE

Tarpe Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

aww*




